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Descrição
Bostik H550 ALL-IN-ONE é um cola e veda híbrido, elástico, para interiores e exteri-
ores. Indicado para selagem de juntas de ligação em fachadas e zonas pedonais. 
Cumpre as especificações BREEAM® relativamente à qualidade do ar interior (COV).

Vantagens
• Formulação ambientalmente sustentável, isenta de ftalatos.
• Isento de isocianatos, solventes e silicone.
• Excelente aderência, incluíndo em superfícies húmidas.
• Elasticidade permanente.
• Permite a utilização na indústria alimentar

Certificados
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC
ISEGA
EC1+
A+ French VOC Regulation

BOSTIK H550
SEAL’N’BOND ALL-IN-ONE

COLA E VEDA HÍBRIDO
USOS GERAIS



Descrição
Bostik H505 SEAL’N’BOND CRYSTAL é um cola e veda universal com qualidade profis-
sional,transparente. Cumpre as especificações BREEAM® relativamente à qualidade do 
ar interior (COV).

Vantagens
• Totalmente transparente ( Cristal)
• Formulação ambientalmente sustentável, isenta de ftalatos.
• Alta resistência aos raios UV
• Cola e veda multifunções
• Indicado para interiores e exteriores* .
• Permite a utilização na indústria alimentar

Certificados
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-2: G 20HM
ISEGA
A+ French VOC Regulation

BOSTIK H505
SEAL’N’BOND CRYSTAL

COLA E VEDA HÍBRIDO
CRISTAL

* contém uma alta resistência aos raios UV. No
entanto, a Bostik recomenda sempre que se evite a
exposição solar direta, especialmente em aplicações
no exterior.



Descrição
Bostik H750 é um cola e veda de elevada qualidade com forte poder de colagem. Foi 
especialmente desenvolvido como um selante elástico para juntas com movimento 
em cozinhas, casas de banho e aplicações industriais. Cumpre as especificações 
BREEAM® relativamente à qualidade do ar interior (COV).

Vantagens
• Formulação ambientalmente sustentável, isenta de ftalatos.
• Não provoca manchas. Adequado para pedra natural.
• Isento de isocianatos, solventes e silicone.
• Excelente aderência, incluíndo em superfícies húmidas.
• Elasticidade permanente.
• Permite a utilização na indústria alimentar

Certificados
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-2: G 20HM
ISEGA
A+ French VOC Regulation

BOSTIK H750
SEAL’N’BOND PREMIUM

COLA E VEDA HÍBRIDO PROFISSIONAL
METAIS 



Descrição
BOSTIK H910 SUPERGRIP FAST CURE é um adesivo híbrido profissional de alta 
qualidade, de cura rápida e elevada resistência.

Vantagens
• Cura ultrarrápida (80% < 15 minutos).
• Alta resistência mecânica.
• Redução de custos devido à fina camada adesiva de 2mm.
• Isento de isocianatos, solventes e silicone.
• Cura neutra, praticamente inodoro.
• Excelente aderência.
• Superfícies húmidas.

Certificados
A+ French VOC Regulation

BOSTIK H910
SUPERGRIP FAST CURE

COLA E VEDA HÍBRIDO
CURA RÁPIDA



Descrição
Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM engloba as vantagens do mais alto poder de agarre 
inicial do mercado. Cumpre as especificações BREEAM® relativamente à qualidade do 
ar interior,  no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

Vantagens
Sem risco de provocar manchas em pedras naturais ou espelhos.
Poder de agarre inicial muito elevado.
Isento de isocianatos, solventes e silicone.
Não corrosivo para metais.
Resistente às condições climáticas.
Superfícies húmidas.

Certificados
Emicode EC1 Plus
M1
A+ French VOC Regulation

BOSTIK H980
HIGH TACK PREMIUM

ADESIVO INSTANTÂNEO
FORÇA EXTREMA
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www.bostik.com

A Bostik, como marca líder no mercado global 
com mais de 130 anos de existência, tem o 
prazer de apresentar a nova linha H (HIGH 
TECH HYBRID). Nesta nova linha, foram selecio-
nadas as mais bem sucedidas formulações 
dos últimos 50 anos  que nos tornaram líderes 
destacados no mercado global. Dentro desta 
seleção,  vai encontrar todas  as soluções para 
solucionar não só os problemas do dia a dia 
como também os projetos mais exigentes. A 
nossa linha H tem as certificações mais reco-
nhecidas e exigentes do mercado europeu e 
conta com os mais altos padrões de qualidade 
e respeito absoluto pelo ambiente e utilizado-
res . 

HIGH TECH 
HYBRID



Smart help
+351 253 300 810
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