
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 
 
PRIVALUMAI 
- Stingimo metu nesusidaro burbuliukai  
- Puikiai pritaikomas 
- Žemo tamprumo  
- Be izocianatų ir tirpiklių 
- Neprarandantis tamprumo  
- Atsparus drėgmei ir oro sąlygų poveikiui 
- Puikiai sukimba su daugeliu net ir drėgnų 

paviršių nenaudojant grunto 
 

 
PRODUKTO APRAŠAS  
Bostik H725 SEAL’N’FLEX FAÇADE – tai 
profesionalios kokybės hermetikas, skirtas 
konstrukcijų ir išsiplečiantiems sujungimams. 
Hermetikas Bostik H725 SEAL’N’FLEX FAÇADE 
atitinka BREEAM reikalavimus, nurodytus skirsnio 
„Sveikata ir gerovė“ dalyje „Hea 02. Patalpų oro 
kokybė“, dėl lakių organinių junginių (VOC) 
skleidimo lygio (produktai). 
 
TAIKYMO SRITIS 
Bostik H725 SEAL’N’FLEX FAÇADE yra specialius 
universalus hibridinis hermetikas, skirtas 
konstrukcijų ir išsiplečiantiems sujungimams 
pėsčiųjų takuose sandarinti; tinka naudoti su 
daugeliu įprastų statybinių medžiagų, pvz., betonu, 
mūru, dažyta mediena, emale, aliuminiu, 
nerūdijančiuoju plienu ir įvairia plastmase. 
 
NAUDOJIMO NURODYMAI 
Tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti 
statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią 
energiją. Sujungimo gylis visada turi atitikti 
sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis 
su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 
mm, yra 1:1, esant ne mažesniam kaip 5 mm pločiui 
ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis 
nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Visiškai tamprus ISO 8339 0,45 N/mm2 

Naudojimo norma  120 g/min. 

Naudojimo 
temperatūra 

 Nuo +5 °C iki +40 °C 

Pagrindinė medžiaga  Hibridinė 

Kietėjimo trukmė Esant +23 °C / 50 % 
sant. drg. 

2–3 mm / 24 val. 

Tankis ISO 1183-1 1,34 g/ml 

Pailgėjimas lūžimo 
metu 

ISO 8339 600 % 

Tekėjimas ISO 7390 < 3 mm 

Atsparumas šalčiui 
gabenimo metu 

 Iki –15 °C 

Jungties judėjimas  25 % 

Kietumas pagal Šoro 
A skalę 

DIN 53505 25 

Plėvelės 
susidarymas 

DBTM 10.00 90 min., esant +23 °C 
/ 50 % santykinei 
drėgmei 

Atsparumas 
temperatūrai 

 Nuo –30 °C iki 70 °C 

Atsparumas 
tempimui 

DIN 53504 1,30 N/mm2 

 
Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 % 

 
APRIBOJIMAI 
- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

minkštu plastiku, neoprenu ir bituminiais 
substratais 

- Netinkamas naudoti įstiklintiems sujungimams, 
natūraliems akmenims ir veidrodžiams 

- Netinkamas naudoti kartu su chloridais 
(baseinuose) 
 

H725 
SEAL’N’FLEX FAÇADE  

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ŽEMO TAMPRUMO ELASTINGAS STATYBINIS HERMETIKAS 



 

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija 
pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ 
(intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima 
kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokiu kitu būdu. Šiame 
dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako 
už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente 
pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais 
neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl 
technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto 
įsigijimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos 
formuluočių keitimų. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią 
naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas 
turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą 
informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad 
produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti 
įtakos šio produkto naudojimo būdui ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo 
metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai 
pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai 

 
„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA 
 
 
Išmanioji skaitmeninė 
pagalba 
Bostik.com/  
 
Išmanioji pagalba  
+31 (0)162 491 000 
 
 

 

 

 

Bostik  
De Voerman 8 •  NL-5215 MH ’s-Hertogenbosch  
Tel.: +31  (0) 73 6244 244 
www.bostik.com 
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PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA 

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C 

(taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi 

būti kieti, švarūs, sausi, neriebaluoti ir nedulkėti. 

Substratus valykite valikliu „Bostik Cleaner“. 

Silikonas Bostik H725 SEAL’N’FLEX FAÇADE prie 

daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa 

nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš 

anksto apdoroti gruntu „Bostik Primer“. Prieš 

naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui 

sulyginti naudokite priemonę „Bostik Finisher“. 

 
DAŽOMUMAS  
Hermetiką Bostik H725 SEAL’N’FLEX FAÇADE 
galima dažyti vandens pagrindo dažais bei bent 2 
komponentų dažais. Sintetinai dažai gali ilgiau 
džiūti. Dažų tinkamumą rekomenduojame išbandyti 
prieš naudojant. Kai hermetikas Bostik H725 
SEAL’N’FLEX FAÇADE dažomas (nebūtina), prieš 
naudojant rekomenduojame jį ir sujungimo 
paviršius šiek tiek nušlifuoti priemone „Scotch-
Brite“. Siekiant geriausio rezultato, 
rekomenduojame dažyti praėjus kelioms dienoms 
nuo hermetiko naudojimo. 
 
VALYMAS 
Nesukietėjusią medžiagą ir ja išteptus įrankius 
galima nuvalyti naudojant valymo priemonę „Bostik 
Cleaner“. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik 
mechaniniu būdu. Rankas nuvalyti galima 
servetėlėmis „Bostik Wipes“.  
 
SPALVA (-OS) 
- Balta 
- Dramblio kaulo 
- Betono pilka 
- Vidutiniškai pilka 
- Tamsiai pilka 
- Akmens anglių 
- Juoda 
 
 
 

 
PAKUOTĖ 
- 300 ml kasetė, vienoje dėžėje – 12 vnt. 
- 600 ml apvalkalas, vienoje dėžėje – 12 vnt. 
 
Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų 
puslapyje 

 
SAUGOJIMO TRUKMĖ 
Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo 
+5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 15 mėn. nuo 
gamybos datos, laikant sausoje vietoje. 
 
SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI 
Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos 
duomenų lape pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. 
Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir 
apsilankius interneto svetainėse. 
 
SERTIFIKATAI 
- „Emicode EC1 Plus“ 
- F-EXT-INT-CC 25LM 
- PW-EXT-INT-CC 25LM  
- ASTM C-920 
- SNJF F25E 
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ 
 
BREEAM 
BREEAM – tai labiausiai pasaulyje pripažįstamas 
pagrindinių planavimo projektų, infrastruktūros ir 
pastatų tvarumo vertinimo metodas. Taikant šį 
metodą pripažįstama ir nustatoma našesnių išteklių 
vertė visam apstatytos aplinkos gyvavimo ciklui – 
nuo naujos statybos iki eksploatuojamų ir 
rekonstruojamų statinių. 
 
„Bostik“ gali taikyti tarptautinę BREEAM schemą ir 
išduoti nepriklausomus trečiosios šalies 
sertifikatus. Tą galime atlikti ir produktui Bostik 
H725 SEAL’N’FLEX FAÇADE. Dėl „EC1 Plus“ „Bostik“ 
gali išduoti reikiamą įrodantį dokumentą, atitinkantį 
skirsnio „Hea 02. Patalpų oro kokybė“ reikalavimus 
dėl lakių organinių junginių (VOC) skleidimo lygių.  
 


