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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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BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK211901 biały kartusz 280 ml 12 1 248 8711595211901
BOK211796 bezbarwny kartusz 280 ml 12 1 248 8711595211796
BOK214971 bezbarwny folia alu 600 ml 12 660 8711595214971

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

S320 SEAL’N’FLEX PERIMETER
UNIWERSALNY SILIKON MONTERSKI

Silikon octowy do uszczelnień budowlanych i szklenia. Trwale elastyczne 
uszczelnianie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienia szklarskie (witryny 
sklepowe, szyby wystawowe, gabloty, lady, kasetony reklamowe, znaki, tablice). 
Szklenie okien pojedynczych (głównie w ramach drewnianych).

- trwale elastyczny
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich szkliwionych, 

glazurowanych, emaliowanych, lakierowanych (nie stosować do betonu, 
kamienia, tynku, stali galwanizowanej, ołowiu, miedzi itp.)

- wysoka odporność na UV, wodę i starzenie
- trwały kolor bez odbarwień (nie żółknie)
- dobre właściwości robocze
- zapewnia gładką i połyskliwą fugę

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- PN-EN 15651-2: G-CC
- DWU nr 52001275-1502

Okres trwałości
- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C
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POSADZKI I FASADYBUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK214940 szary kartusz 300 ml 12 1 248 8711595214988
BOK214964 biały kartusz 300 ml 12 1 248 8711595215008
BOK214957 czarny kartusz 300 ml 12 1 248 8711595214995
BOK215114 szary folia alu 600 ml 12 660 8711595215114
BOK215138 biały folia alu 600 ml 12 660 8711595215138

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

P360 SEAL’N’FLEX MULTI PURPOSE
USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO FASAD I POSADZEK

Trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, do szczelin konstrukcyjnych 
i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne 
oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem 
pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, 
balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy 
na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych 
powierzchniach czołowych. Motoryzacja (nadwozia, uszczelnienia spawanych 
lub zgrzewanych złączy elementów metalowych: kanały ściekowe, oprawy 
świateł, dachu, okien i innych elementów karoserii samochodowej).

- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- do szczelin poziomych lub pionowych, wewnątrz lub na zewnątrz 

pomieszczeń
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych: 

beton, żywice, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal, 
aluminium, lakierowane drewno

- bardzo niska wodochłonność
- dobrze kompensuje drgania i wibracje
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb 

dwuskładnikowych

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 17001021-1501

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



KATALOG PRODUKTÓW 7

POSADZKI I FASADYBUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK214476 szary betonowy folia alu 600 ml 12 660 8711595214476
BOK214490 czarny folia alu 600 ml 12 660 8711595214490

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

H725 SEAL’N’FLEX FACADE
HYBRYDOWY USZCZELNIACZ DO ELEWACJI I POSADZEK

Trwale elastyczny, niskomodułowy uszczelniacz hybrydowy, do szczelin 
konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki 
zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie 
obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, 
ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian 
zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych 
oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie konstrukcji 
stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).

- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, 

gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych (nie stosować do luster, 
kamienia naturalnego itp.)

- bardzo dobre właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie 
fugi)

- wysoka odporność na spływanie
- technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji 

w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie 

z metalami
- odporny na warunki atmosferyczne
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb 

dwuskładnikowych
- znikoma woń

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
- DWU nr 56001066-1501

Okres trwałości
- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C
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POSADZKI I FASADYBUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM
USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO POSADZEK I FASAD

Trwale elastyczny, wysokomodułowy uszczelniacz poliuretanowy w technologii 
gel paste, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz 
posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place 
publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których 
poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie 
złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach 
budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie 
konstrukcji stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).

- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich 

i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych: beton, żywice, ceramika budowlana, 
glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, lakierowane drewno

- znakomite właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi 
niezależnie od kształtu i przekroju, wysoka odporność na spływanie)

- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji 
w posadzkach i ciągach pieszych)

- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń (idealny do szerokich szczelin)
- dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz wodą pitną
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo niska wodochłonność
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb 

dwuskładnikowych
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna

- dobrze kompensuje drgania i wibracje
- znikoma woń

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 57001066-1501

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

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK214087 szary betonowy kartusz 300 ml 12 1 248 8711595214087
BOK214100 czarny kartusz 300 ml 12 1 248 8711595214100
BOK214124 grafitowy kartusz 300 ml 12 1 248 8711595214124
BOK212762 szary betonowy folia alu 600 ml 12 660 8711595212762
BOK214063 czarny folia alu 600 ml 12 660 8711595214063

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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POSADZKI I FASADYBUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

PRIMER 250
GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE

Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów 
poliuretanowych, hybrydowych, np. dylatacje posadzkowe, 
fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.

- płynny środek gruntujący na bazie poliuretanu w rozpusz-
czalnikach organicznych, do wzmacniania przyczepności 
mas uszczelniających i klejów poliuretanowych, hybryd 
lub silikonów neutralnych, do podłoży porowatych

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- czas otwarty 10 minut
- całkowity czas schnięcia 30-60 minut (w zależności 

od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie od 1 h 

do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100-250 ml/m² (w zależności od chłonności 

i porowatości podłoża)

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

7298 – puszka 1 L 8 384 3290679040003

Środki czyszczące – patrz str. 46
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PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZYBUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

SUPERGRIP 5075
GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE

Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów 
poliuretanowych, hybrydowych MS, STPE, SPUR, np. dylatacje 
posadzkowe, fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.

- jednoskładnikowy, płynny grunt rozpuszczalnikowy na bazie 
poliuretanu i rozpuszczalników, do zastosowań na podłożach 
chłonnych lub porowatych, pod kleje oraz masy uszczelniające 
hybrydowe lub poliuretanowe

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- całkowity czas schnięcia 15-30 minut (w zależności 

od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie 

od 30 minut do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100-250 ml/m² (w zależności od chłonności 

i porowatości podłoża)

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

30590320 – puszka 1 L 9 288 4008373119080

Środki czyszczące – patrz str. 46
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PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZYBUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

PE ROUND PROFILE
POLIETYLENOWY SZNUR DYLATACYJNY

Regulowanie głębokości (spłycanie) szczelin pionowych 
lub poziomych, celem niedopuszczenia do trójstronnego 
styku masy uszczelniającej z podłożem i uzyskania 
wymaganego przekroju spoiny.

- sznur dylatacyjny o strukturze zamkniętych komórek, 
do profilowania szczelin przeznaczonych do wypełnienia
przy pomocy elastycznych mas uszczelniających

- wysoka odporność na starzenie
- wysoka odporność chemiczna
- wygodna aplikacja
- wodoodporny
- średnica sznura dylatacyjnego powinna być 30-50% 

większa od szerokości szczeliny

Okres trwałości
- bez ograniczeń

Art. Nr Rozmiar Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

200518 6 mm karton – 1 500 m 18 000 m 8711595072786
200520 10 mm karton – 600 m 7 200 m 8711595072793
200522 15/16 mm karton – 250 m 3 000 m 8711595072809
200523 20 mm karton – 150 m 1 800 m 8711595014564
200524 24/25 mm karton – 100 m 1 200 m 8711595072823
200525 30 mm karton – 80 m 960 m 8711595072830
200526 40 mm karton – 120 m 960 m 8711595072847
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