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do zastosowań wewnętrznych polecany do dużych obciążeń

do zastosowań zewnętrznych
szybkoschnący klej
(wstępne wiązanie w ciągu
15 min. od aplikacji)

do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych

odpowiedni do pomieszczeń 
sanitarnych (łazienki, kuchnie, 
toalety)

do zastosowań zewnętrznych, 
w miejscach szczególnie narażo-
nych na działanie deszczu

idealny do miejsc wystawionych 
na działanie wody

szczególnie przydatny pod kątem 
malowania za pomocą farb 
i lakierów

idealny do uszczelnień ceramiki 
sanitarnej 

malowalny za pomocą farb 
i lakierów

trwale elastyczny (zdolność 
odkształceń 25%)

wolny od rozpuszczalników 
szkodliwych dla zdrowia 
i środowiska

odporny na promieniowanie UV

doskonałe właściwości robocze 
(wygodna aplikacja i prosta 
obróbka)

do szklenia okien

wygodny w aplikacji maksymalna wydajność do 65 L

łatwa aplikacja maksymalna wydajność do 40 L

wypełnia rysy, ubytki, 
nierówności

produkt do czyszczenia 
pistoletów do aplikacji pian 
poliuretanowych

wysoka przyczepność
produkt pod ciśnieniem do 
aplikacji metodą natrysku

bardzo wysoka przyczepność
podczas pracy stosować 
rękawiczki ochronne

szlifowalny po wyschnięciu produkt do czyszczenia 

malowalny bez ryzyka spękań 
i odbarwień w powłoce farby

obróbka (czas cięcia) 30 minut
od aplikacji

wysoka odporność mechaniczna
do zastosowań przy 
temperaturze otoczenia do -15°C

zastępuje mocowanie 
mechaniczne

wysoka odporność na 
wodę i działanie warunków 
atmosferycznych

natychmiastowa przyczepność 
bez podpierania

zaawansowana technologia

LEGENDA
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FARBY I DEKORACJA

A325 UNIVERSAL ACRYLIC
AKRYL UNIWERSALNY

Malowalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, 
rys i połączeń podobnego typu (o niewielkiej ruchomości) w ścianach 
i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń 
w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, 
parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, 
gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny
- po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na spękania i rysy skurczowe
- bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001011-1501

Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK208383 biały kartusz 280 ml 12 1 248 8711595208383

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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FARBY I DEKORACJA

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK214582 szary folia alu 600 ml 12 660 8711595214582

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

A585 PAINTERS ACRYLIC
AKRYL MALOWALNY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Malowalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys 
i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, 
szpachle, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, 
listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, 
konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- wysoka zdolność odkształceń +/- 12,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na spękania i rysy skurczowe
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P
- DWU nr 11001031-1501

Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

BUDOWNICTWO OGÓLNEFARBY I DEKORACJA
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FARBY I DEKORACJABUDOWNICTWO OGÓLNEFARBY I DEKORACJA

A930 EASY FILLER PRO
AKRYL SZYBKI SZPACHLOWY DO SZLIFOWANIA

Ultralekki, idealnie biały, malowalny, gotowy do użycia uszczelniacz i szpachla, 
do szybkich napraw i połączeń wewnątrz pomieszczeń. Do zaprawek, 
wypełniania spoin, otworów, ubytków, maskowania łbów po wkrętach, naprawy 
rys, pęknięć, uszczelniania szczelin w tynkach, gipsach, płytach g-k, bloczkach, 
betonie, drewnie, stiukach itp. Sucha zabudowa, montaż szaf wnękowych, 
stolarki meblowej, paneli ściennych itp.

- 2 w 1 - połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do użycia 
masą szpachlową

- do połączeń statycznych lub o małej odkształcalności
- po 20 minutach malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys 

i odbarwień farby
- do aplikacji jednowarstwowej, na dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka rys 

skurczowych
- znikomy ubytek masy - zapewnia estetyczną fugę o równej i płaskiej 

powierzchni
- po wyschnięciu szlifowalny
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- nie ścieka

Dokumentacja
- PN-EN 13963: 1A
- DWU nr 18001001-1501

Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK208406 biały kartusz 280 ml 12 1 248 8711595208406

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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FARBY I DEKORACJAFARBY I DEKORACJA

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK208444 biały kartusz 280 ml 12 1 248 8711595208444

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

A975 PREMIUM PAINTABLE
AKRYL PREMIUM MALOWALNY BEZ RYS I ODBARWIEŃ

Unikalny uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, 
rys i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, 
gładzie, szpachle, drewno). Opracowany wspólnie z producentami farb w celu 
zapewnienia komfortowego i skutecznego malowania fug akrylowych, bez 
spękań i odbarwień farby. Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt 
g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf 
wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, 
kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- szczególnie rekomendowany do malowania farbami wodnymi 

i syntetycznymi – wysoka kompatybilność
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys 

i odbarwień farby
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001101-1501

Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C
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FARBY I DEKORACJAFARBY I DEKORACJA

A980 INSTANTLY PAINTABLE
AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz akrylowy o natychmiastowej malowalności. 
Do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, a także szczelin i połączeń 
ścian i sufitów (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle). W szczególności 
przeznaczony do szybkiego malowania metodą mokre na mokre, za pomocą 
farb wodnych, rozpuszczalnikowych i hybrydowych (wałkiem, pędzlem 
lub natryskiem). Uszczelnianie naroży w zabudowie z płyt g-k, listew 
wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, 
konstrukcji schodów, ram okien i drzwi.

- natychmiast malowalny metodą mokro na mokro
- trwale plastyczno-elastyczny (nigdy nie twardnieje)
- zachowuje kolor farby (odporny na odbarwienia)
- minimalizuje ryzyko spękań i rys w powłoce farby (wysoka kompatybilność 

z farbami)
- wyjątkowo krótki czas obróbki (do 2 minut)
- do zastosowań wewnętrznych
- znikomy skurcz (odporny na rysy skurczowe)
- bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-INT
- DWU nr 11001221-1501

Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK208703 biały kartusz 300 ml 12 1 248 8711595208703

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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FARBY I DEKORACJA

A545 DECO ADHESIVE
KLEJ AKRYLOWY – DEKORACJE I WYKOŃCZENIA

Wodny klej akrylowy do mocowania wewnątrz pomieszczeń niewielkich 
lub lekkich materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych. 
Przyklejanie płytek dekoracyjnych, izolacyjnych, listew, profili, maskownic, 
rozet, kasetonów, sztukaterii, wykonanych ze styropianu, PCW, pianki PU, MDF, 
HDF, korka, sklejki, drewna, do powierzchni porowatych, takich jak drewno, gips, 
tynk, beton itp.

- znikoma woń
- ekologiczny - bez rozpuszczalników i szkodliwych substancji podobnego typu
- bezpieczny dla tworzyw - idealny do EPS, XPS, PU, uPVC
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do powierzchni porowatych, 

także lekko wilgotnych
- łatwy w użyciu i w czyszczeniu
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami

Okres trwałości
- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK210942 biały kartusz 280 ml 12 1 248 8711595210942

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



BOSTIK TO ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI AKRYLI
I SPECJALISTA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ Z UŻYCIEM AKRYLI

DO PRAC MALARSKICH, TYNKARSKICH LUB SZPACHLOWYCH

Akryle są łatwe w aplikacji, wygodne w profilowaniu, ale przede wszystkim ich największą zaletą jest malowal-
ność. Postęp technologiczny i nowe trendy w budownictwie stawiają ogromne wyzwania przed producentami 
farb i akryli. Aby zapewnić kompatybilność między tymi wyrobami Bostik, we współpracy z czołowymi produ-
centami farb, tworzy nowe, unikalne akryle, które tolerują wiele rodzajów farb, bez względu na warunki, sposób 
aplikacji, zapewniając znakomite krycie.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY STOSOWANIU AKRYLI?

Czas schnięcia/wiązania akryli zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

• wilgotność powietrza,

• temperatura otoczenia,

• wilgotność podłoża,

• rozmiar/przekrój złącza.

Odparowanie
wody

Świeżo
nałożony
akryl

Podłoże

Skurcz akrylu
ok. 15-20%

Na skutek odparowania wody akryl się kurczy
(skurcz objętościowy ➔ ubytek masy ➔ wklęsłość fugi)

UCA® – UNIKALNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA KOMPATYBILNOŚĆ
MIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM

Do akryli Bostik, wytwarzanych w oparciu o technologię UCA®, należą:

A930 EASY FILLER PRO – Akryl szybki szpachlowy do szlifowania

A975 PREMIUM PAINTABLE – Akryl premium malowalny bez rys i odbarwień

A980 INSTANTLY PAINTABLE – Akryl natychmiast malowalny

Oferta akryli Bostik, opartych o technologię UCA®, to inteligentne rozwiązania
dla profesjonalnych malarzy, których celem jest wysoki komfort pracy
i doskonały efekt końcowy.

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMÓW Z MALOWANIEM!

ODBARWIENIA FARBY
Odbarwienia są spowodowane migracją plastyfikatorów z akrylu do farby lub odwrotnie. 
Najczęściej przy kolejnej warstwie farby problem powraca.

KRZYŻOWE SPĘKANIA (WZDŁUŻNE I POPRZECZNE) SPOWODOWANE
PRZEZ NIEKOMPATYBILNOŚĆ POMIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM
Problem dotyczy z reguły farb emulsyjnych, wewnętrznych, matowych, gęstych 
(tzw. jednokrotnego krycia), o recepturze z niskim udziałem spoiwa i dużym udziałem 
wypełniaczy.

Akryle wiążą na skutek odparowania wody

WZDŁUŻNE SPĘKANIA FARBY SPOWODOWANE
PRZEZ PRZEDWCZESNE MALOWANIE
W czasie schnięcia akryl się kurczy powierzchniowo poprzez odparowanie wody, 
co doprowadza do spękań w powłoce farby.

®

MECHANIZM SCHNIĘCIA / WIĄZANIA AKRYLI

PROBLEMY PRZY MALOWANIU AKRYLI
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