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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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SZKLENIE
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SZKLENIE

S311 GLASS’N’SEAL SILICONE IG
SILIKON NEUTRALNY DO SZYB ZESPOLONYCH

Silikon neutralny z oksymowym systemem utwardzania, do produkcji szyb 
zespolonych (uszczelnienie wtórne), szklenia szyb pojedynczych i zespolonych 
(produkcja stolarki okiennej lub drzwiowej), a także do uszczelnień fasadowych 
i złączy konstrukcyjnych podobnego typu, w kombinacji szkło-aluminium 
lub inne metale.

- 100% silikon
- wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- wysoka zdolność odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do rozmaitych powierzchni 

i materiałów, w tym do szkła i aluminium anodowanego, lakierowanego
- wysoka paroszczelność - niski współczynnik przenikania gazów (zgodność 

z normą PN-EN 1279-4)
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie 

z metalami

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651-2: G-CC 25LM
- DWU nr 53001006-5001
- PN-EN 1279-4

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

BOK214520 czarny folia alu 600 ml 12 660 8711595214520

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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SZKLENIESZKLENIE

S342 GLASS’N’SEAL GLAZING SILICONE
NEUTRALNY SILIKON SZKLARSKI

Trwale elastyczny silikon szklarski do produkcji stolarki drewnianej (okna, drzwi). 
Uszczelnienia szklarskie w połączeniu z drewnem, stalą, aluminium, PCW.

- wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- bardzo dobra przyczepność do szkła i lakierowanego drewna
- bardzo dobre właściwości robocze
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie 

z metalami
- znikomy skurcz (nie powoduje szkodliwych naprężeń)

Dokumentacja
- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT
- PN-EN 15651-2: G
- DWU nr 54001167-5001

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

BOK639308 biały folia alu 600 ml 12 660 5902232639308
BOK639322 bezbarwny folia alu 600 ml 12 660 5902232639322
BOK639445 teak folia alu 600 ml 12 660 5902232639445
BOK639469 palisander folia alu 600 ml 12 660 5902232639469

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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SZKLENIESZKLENIE

B300 GLASS’N’SEAL BEDDING COMPOUND
TRWALE PLASTYCZNY KIT BUDOWLANY

Trwale plastyczny kit budowlany na bazie polibutenu i olejów roślinnych, 
do zastosowań szklarskich i fasadowych, do uszczelniania złączy 
konstrukcyjnych statycznych lub o niskiej ruchomości (nie stosować do dylatacji 
i miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne). Szklenie okien w budynkach 
gospodarczych, przemysłowych, świetlików, szklarni. Uszczelnianie złączy 
elementów wykonanych z drewna, betonu, kamienia i stali. Uszczelnienia 
fasadowe (budownictwo wielkopłytowe i prefabrykaty betonowe).

- trwale plastyczny
- odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne
- po wyschnięciu malowalny
- pokrywa się cienkim, sprężystym naskórkiem (wewnątrz pozostaje trwale 

nieutwardzony)
- nie zawiera rozpuszczalników
- odporny na powstawanie rys skurczowych i pęknięć
- bardzo dobrze przyczepny do betonu, zapraw, tynków, lakierowanego 

drewna, szkła

Okres trwałości
- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C

Art. Nr Kolor Rodzaj
opakowania Pojemność Opakowanie

zbiorcze
Ilość

na palecie Kod EAN

BOK214544 biały folia alu 600 ml 12 660 8711595214544
BOK214568 szary folia alu 600 ml 12 660 8711595214568

Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46
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