
Kapı Pencere
Uygulamaları için

Ürün Yelpazesi
TÜM PROFESYONEL UYGULAMALAR İÇİN YÜKSEK KALİTEDE

VE DOĞRU ÇÖZÜM İLE UZUN ÖMÜRLÜ SIZDIRMAZ YAŞAM ALANLARI



DIŞ İÇ

Construction
NÖTRAL CEPHE 
SİLİKONU
Bostik Construction, oxime 
esaslı, içte ve dışta çok 
amaçlı kullanım için uygun, 
nötral karakterde bir 
silikondur.  

Çekomastik 688
EKSTRA ELASTİK 
AKRİLİK MASTİK

Çekomastik 688 Ekstra 
Elastik Akrilik Mastik, 
akrilik polimer esaslı, 

geliştirilmiş yüksek 
elastikiyet özelliğe sahip, 

yüzeye 
kuvvetle yapışan 
ve elastikiyetini 

kaybetmeyen bir
 fuga sızdırmazlık

malzemesidir.  

PUFoam
ADAPTÖRLÜ PU KÖPÜK

Bostik PUFoam, nemle 
genleşen ve kürleşen tek 
komponentli bir aerosol 

poliüretan köpüktür. 

GunFoam
TABANCALI PU KÖPÜK
Bostik GunFoam, özel 
uygulama tabancası ile 
kullanılabilen ve havadaki 
nemle genişleyip kürleşen, 
genel amaçlı bir aerosol 
poliüretan köpüktür.  Yüksek 
verim, tekrar kullanılabilirlik ve 
daha rahat uygulanabilme 
özelliklerine sahiptir.

Uzun Ömürlü
Çözüm Önerisi



Kapı Pencere Uygulamaları için
Ürün Yelpazesi

Tüm profesyonel uygulamalar için
yüksek kalitede ve doğru çözüm ile

uzun ömürlü sızdırmaz yaşam alanları

Akrilik, silikon ve poliüretan bazlı
kompakt sızdırmazlık yelpazesi

Çekomastik 677
SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

ÜRÜN TANIMI
Çekomastik 677 Silikonize Akrilik Mastik, 
akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı,
yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga 
sızdırmazlık malzemesidir.
 
ÖZELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

KULLANILDIĞI YERLER
- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgeliklerde

AMBALAJ
500 gr plastik kartuş / kolide 25 adet.
Beyaz renk 400ml sosis / kolide 20 adet.
Beyaz renk 600ml sosis / kolide 20 adet.

RENK

Renkler gösterge niteliğindedir! Bu renkler gerçeklikten farklı olabilir.
Baskı rengin gerçeklikten sapmasına neden olabilir.

Çekomastik 688
EKSTRA ELASTİK AKRİLİK MASTİK

ÜRÜN TANIMI
Çekomastik 688 Ekstra Elastik Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı, 
geliştirilmiş yüksek elastikiyet özelliğe sahip, yüzeye kuvvetle yapışan 
ve elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.
 
ÖZELLİKLER
- Ekstra elastik.
- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Bileşiminde sağlığa zararlı, zehirli ve cildi tahriş eden maddeler 
bulunmaz.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

KULLANILDIĞI YERLER
- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgelik boşluklarında.

AMBALAJ
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet
400 ml sosis / kolide 28 adet
600 ml sosis / kolide 20 adet

RENK

ÇOK AMAÇLI

Beyaz Gri Siyah Bronz RAL
8003

KahveAntrasit
Gri

Beyaz Gri RAL
8003

Antrasit
Gri



PUFoam
ADAPTÖRLÜ PU KÖPÜK

ÜRÜN TANIMI
Bostik PUFoam, nemle genleşen ve kürleşen tek komponentli bir 
aerosol poliüretan köpüktür. 
 
ÖZELLİKLER
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik 
izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim ve %30’a 
kadar genleşme.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.
- DIN 4102 - 1 no’ lu standarta göre B3 sınıfına girer.

KULLANILDIĞI YERLER
- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda

AMBALAJ
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet 

RENK

GunFoam
TABANCALI PU KÖPÜK

ÜRÜN TANIMI
Bostik GunFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki 
nemle genişleyip kürleşen, genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür.  
Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme 
özelliklerine sahiptir.
 
ÖZELLİKLER
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik 
izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, 45 litreye kadar verim ve %30’ a 
kadar genleşme.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.
- DIN 4102 - 1 no’ lu standarta göre B3 sınıfına girer.

KULLANILDIĞI YERLER
- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.

AMBALAJ
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet

RENK
 

GENLEŞEN PU KÖPÜKLER

Krem Krem



Construction
NÖTRAL CEPHE SİLİKONU

ÜRÜN TANIMI
Bostik Construction, oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral 
karakterde bir silikondur.  
 
ÖZELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır. 
- EN 15651-1’e göre CE Belgesine sahiptir.

KULLANILDIĞI YERLER
- Alüminyum kompozit panel derzlerinde
- İnşaat sektöründe fuga sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.
- Doğrama, sıhhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb. izolasyonunda,
- Taban, duvar, tavan birleşim yerlerinde, 

AMBALAJ
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.
600 ml sosis / kolide 20 adet ( şeffaf, beyaz, siyah)

RENK
Standart Renkler (Kategori A)                                        Standart Renkler (Kategori B)

Özel Renkler:

İsteğe göre tüm RAL renkleri üretilebilir.

Beyaz GriSiyah BronzRAL
1013

Antrasit
Gri

GümüşRAL
7039

RAL
9010

Eloksal

Simli
Bronz

RAL
8003

RAL
1019

Kahve RAL
7022

RAL
7043

RAL
8007

RAL
7035

RAL
7037

RAL
3003

Simli
Antrasit

RAL
1015

Ege Bej RAL
5012

RAL
2004

RAL
3000

MAT 
BRONZ

RAL
6005

RAL
5002

Şeffaf

Çekomastik 677
SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK
 
Çekomastik 688
EKSTRA ELASTİK AKRİLİK MASTİK
 
PUFoam
ADAPTÖRLÜ PU KÖPÜK
 
GunFoam
TABANCALI PU KÖPÜK
 
Construction
NÖTRAL CEPHE SİLİKONU

SİYAH KAHVE ANTRASİT
GRİ

YAPI VE İNŞAAT



Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. Biz Plaza N: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
Çorlu Fabrika: Yula�ı köyü, Tavşanlı mevkii Çorlu, Tekirdağ
İnegöl Fabrika: Babasultan Yolu N:1 16400 İnegöl, Bursa
E-mail: info.tr@bostik.com
an Arkema company
www.bostik.com

“Smart ” yardım
  444 10 99




