KATALOG PRODUKTÓW

Łatwo, szybko, doskonale,
czyli profesjonalizm
według Bostik.

Perfect Seal to najnowsza linia produktów, która wzbogaciła portfolio firmy
Bostik. Jej opracowanie było wynikiem licznych badań i poszukiwania rozwiązań
maksymalnie upraszczających prace z uszczelniaczami. Efektem są najwyższej
jakości produkty, które pozwalają w prosty sposób uzyskać profesjonalny
rezultat. Linia dedykowana jest dla fachowców, jak również osób stawiających
pierwsze kroki w branży remontowo-budowlanej.
Czerpiąc ze 120 lat doświadczenia, zaprojektowaliśmy uszczelniacze doskonale
dopasowane do kluczowych obszarów aplikacji, takich jak kuchnia, łazienka,
dach, balkony i tarasy. W skład linii wchodzą silikony, uszczelniacze, a także
najnowszej generacji wielozadaniowe akryle, multi uszczelniacz-klej i piany
poliuretanowe. Dopełnieniem jest specjalistyczny preparat do wygładzania
fug w spray’u oraz szpachelka, które tworzą zestaw pozwalający na proste
i wygodne prace naprawcze oraz szybkie domowe metamorfozy, nawet
początkującym majsterkowiczom.
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ZNAJDŹ
ODPOWIEDNI PRODUKT
Dzięki prostym wskazówkom na opakowaniach
łatwo znajdziesz idealny dla siebie produkt.

Przeznaczenie
Obszar
zastosowania
Kolor

Profesjonalna
jakość

Sposób użycia

Unikatowa
cecha produktu

Wskazówki
dotyczące
przechowywania

Certyfikacja
Oznakowanie CE
i zakres normy
Kluczowe korzyści

Rozwiązania Bostik
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KUCHNIA

SILIKON NEUTRALNY

100% silikon do uszczelniania
połączeń wokół blatów, zlewów,
mebli, listew oraz ścian. Jego
bezpieczeństwo w kontakcie
z żywnością potwierdzone zostało
certyfikatem ISEGA. Silikon posiada
znikomy zapach, po utwardzeniu
jest odporny na wodę, grzyby,
pleśnie oraz detergenty. Jest też
trwale elastyczny, dzięki czemu
tworzy szczelną i wytrzymałą fugę.
Łatwo się go formuje, a żelowa
konsystencja zapobiega ściekaniu
podczas nakładania.
• Dopuszczony do kontaktu
z żywnością
• Znikomy skurcz
• Doskonała przyczepność
do większości podłoży
• Odporny na grzyby i pleśnie
Podłoża:
laminaty, drewno, kamień, emalia,
ceramika, metale i ich stopy (INOX),
beton, PCW
Kolor:
Biały
Bezbarwny
Pojemność:
Kartusz 280 ml

Certyfikaty:
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ŁAZIENKA
SILIKON

100% silikon sanitarny przeznaczony
do uszczelniania wanien, pryszniców,
umywalek, toalet oraz połączeń
między meblami, ścianami i podłogami. Silikon z octanowym systemem
utwardzania. Posiada znikomy
skurcz i pozwala uzyskać trwałą,
szczelną i odporną na spękania
fugę. Chroni przed osadzaniem
się brudu, rozwojem grzybów
i pleśni. Zachowuje trwały połysk
i kolor, nie żółknie. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Wytrzymuje wahania
temperatury od -40°C do +180°C.
• Odporny na grzyby i pleśnie
• Idealny do ceramiki sanitarnej
• Silny chwyt
Podłoża:
emalia, ceramika, terakota,
gres, szkło, drewno i materiały
drewnopochodne
Kolor:
Biały
Bezbarwny
Pojemność:
Kartusz 280 ml

Certyfikaty:
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100% neutralny silikon sanitarny
do uszczelniania wokół wanien
i brodzików akrylowych, umywalek,
toalet oraz połączeń między meblami,
ścianami i podłogami. Jest nie tylko
odporny na działanie wody, ale także
detergentów oraz rozwój grzybów
i pleśni. Neutralny chemicznie, nie
powoduje korozji i jest kompatybilny
z większością materiałów budowlanych (chłonnych i niechłonnych).
Silikon daje się formować, a żelowa
konsystencja zapobiega ściekaniu
podczas nakładania. Połączenie
jest elastyczne, trwałe, szczelne
i na długi czas zachowuje swoje
walory estetyczne.

ŁAZIENKA

SILIKON NEUTRALNY

• Odporny na grzyby i pleśnie
• Idealny do wanien i brodzików
akrylowych
• Doskonała przyczepność
do większości podłoży
Podłoża:
laminaty, drewno, kamień, emalia,
ceramika, metale i ich stopy (INOX),
beton, PCW
Kolor:
Biały
Bezbarwny
Pojemność:
Kartusz 280 ml

Certyfikaty:
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UNIWERSALNY
SILIKON

Uniwersalny, trwale elastyczny
uszczelniacz z octanowym system
utwardzania, do połączeń wokół
okien, drzwi, ścian oraz innych
materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych wewnątrz
i na zewnątrz budynków. Jest
odporny na działanie wody i promieniowania UV. Trwale zachowuje
swoją elastyczność w szerokim
zakresie temperatur.
• Trwale elastyczny
• Odporny na wodę i UV
• Trwały kolor bez odbarwień
Podłoża:
drewno i materiały drewnopochodne,
ceramika, glazura, terakota, gres,
emalia, szkło
Kolor:
Biały
Bezbarwny
Pojemność:
Kartusz 280 ml

Certyfikaty:
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AKRYL
EXTRA

Uszczelniacz akrylowy do złączy
konstrukcyjnych i dekoracyjnych,
wokół schodów, wewnętrznych
parapetów, drzwi, listew, sztukaterii,
ścian i sufitów. Neutralny dla podłoża
i niekorozyjny. Wysoce plastyczno
-elastyczny, nigdy nie twardnieje
i pozostaje wyjątkowo odporny
na spękania.
•
•
•
•

Plastyczno-elastyczny
Śnieżnobiały
Malowalny bez rys I spękań
Doskonale przyczepny

Podłoża:
tynki, gipsy, gładzie, beton, płyty g-k,
drewno, PCW
Kolor:
Biały
Pojemność:
Kartusz 280 ml

Certyfikaty:
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Modyfikowana szpachla akrylowa
do uzupełnienia rys, ubytków i szczelin w ścianach, sufitach, łączeniach
płyt g-k i do maskowania łbów
wkrętów, wewnątrz pomieszczeń.
Akryl szpachlowy to unikalne połączenie akrylu i masy szpachlowej,
jest ultra lekki, idealnie biały po
wyschnięciu. Doskonale nadaje się
do prac wykończeniowych: malarskich, szpachlowych, zaprawek
i pilnych napraw. Ma konsystencję
delikatnej pasty, nie spływa ze szpachli
i z powierzchni pionowych. Posiada
wysoką kompatybilność z farbami
co minimalizuje ryzyko powstania
rys, spękań czy przebarwień powłoki
malarskiej. Za jego pomocą można
jednorazowo wypełniać nawet
głębokie ubytki, bez ryzyka spękań.
•
•
•
•

AKRYL

SZPACHLOWY SZYBKI

Szlifowalny
Idealny do ubytków i wypełnień
Zerowy skurcz
Doskanale malowalny bez ryzyka
spękań i przebarwień już po 20
minutach od aplikacji

Podłoża:
tynki, gipsy, gładzie, beton, płyty g-k,
drewno, PCW
Kolor:
Biały
Pojemność:
Kartusz 280 ml

Certyfikaty:
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AKRYL

MOKRO NA MOKRO

Uszczelniacz akrylowy do szybkiego
wykończenia połączeń i wypełniania
szczelin w ścianach, sufitach,
narożnikach, wokół drzwi i listew,
wewnątrz pomieszczeń. Malowalny
natychmiast po aplikacji. Posiada
wysoką kompatybilność z farbami,
minimalizuje ryzyko powstania
pęknięć i rys skurczowych w powłoce
malarskiej. Dzięki wysokiemu poziomowi bieli stanowi dobre podłoże
pod dowolny kolor farby. Pracuje
razem z podłożem, jest szczególnie
polecany do połączeń narożnych
w systemach suchej zabudowy,
połączeń sufitów podwieszanych
ze ścianą oraz uszczelnień wokół
okien, drzwi i listew.
•
•
•
•

Natychmiast malowalny
Bez skurczu i spękań
Śnieżnobiały
Trwale elastyczny

Podłoża:
tynki, gipsy, gładzie, beton, płyty g-k,
drewno, PCW
Kolor:
Biały
Pojemność:
Kartusz 300 ml

Certyfikaty:
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AKRYL

Mokro na mokro
Super trwały natychmiast malowalny akryl.
Kompensuje drgania i ruchy materiałów ograniczając ryzyko spękań na ich połączeniach.
Szybkie i pewne malowanie bez skurczu,
rys i spękań
Pozostaje trwale elastyczny
Łatwe malowanie DZIĘKI WYSOKIEMU
POZIOMOWI BIELI
Bezpieczny I niekorozyjny dla metali

AKRYL

Szpachlowy szybki
Ultra lekki, ekspresowy akryl szpachlowy
do szybkich prac wykończeniowych.
Wypełnia nawet głębokie ubytki
Po utwardzeniu szlifowalny
Gotowy do malowania po 20 minutach
Bezpieczny dla alergików

MULTI

USZCZELNIACZ-KLEJ

Masa hybrydowa do trwale elastycznych uszczelnień oraz klejenia
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Uszczelniacz-klej o maksymalnej
przyczepności do szerokiej gamy
materiałów* i trwałej elastyczności.
Jest całkowicie neutralny i bezpieczny
nawet dla delikatnych materiałów.
Wykazuje wysoką odporność
na promieniowanie UV, wodę i inne
czynniki atmosferyczne.
• Hybrydowy uszczelniacz-klej
• Posiada Certyfikat EMICODE EC1
Plus – najwyższa norma emisji LZO
• Malowalny
• Doskonale przyczepny
do wszystkich podłoży*
• Do wewnątrz i na zewnątrz
Podłoża:
beton, tynk, kamień, metale i ich
stopy (inox), drewno, laminaty,
akryle, ceramika, szkło, PS, PU, PCW
* z wyjątkiem PE, PP, PC, PTFE,
PMMA i bitumów
Kolor:
Biały
Pojemność:
Kartusz 290 ml

Certyfikaty:
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Masa hybrydowa do elastycznych
uszczelnień, klejenia wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń. Jest
krystalicznie przezroczysty, tworzy
całkowicie niewidoczną fugę.
Należy unikać stałej ekspozycji
na wodę i UV.

MULTI

USZCZELNIACZ-KLEJ CRYSTAL

• Hybrydowy uszczelniacz-klej
• Niewidoczna spoina
• Posiada Certyfikat EMICODE EC1
Plus – najwyższa norma emisji LZO
• Malowalny
• Doskonale przyczepny
do wszystkich podłoży*
Podłoża:
beton, tynk, kamień, metale i ich
stopy (inox), drewno, laminaty,
akryle, ceramika, szkło, PS, PU, PCW
* z wyjątkiem PE, PP, PC, PTFE,
PMMA i bitumów
Kolor:
Krystalicznie przezroczysty
Pojemność:
Kartusz 290 ml

Certyfikaty:
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DACH&BALKON
OBRÓBKI • RYNNY • COKOŁY

Masa hybrydowa do uszczelniania,
połączeń elementów dachowych,
balustrad, obróbek, ścian i rynien.
Uszczelniacz-klej o neutralnym
składzie chemicznym, bez rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów.
Jest niekorozyjny dla metali i bezpieczny dla tworzyw. Posiada
doskonałe właściwości robocze,
jest odporny na temperatury
od -40°C do +90°C, skuteczna aplikacja nawet w deszczu, malowalny
po utwardzeniu. Posiada Certyfikat
EMICODE EC1 Plus – najwyższa
norma emisji LZO.
•
•
•
•

100 % szczelności
Odporny na ekstremalne warunki
Aplikacja nawet w deszczu
Na zewnątrz i do wewnątrz

Podłoża:
beton, kamień, drewno, szkło,
ceramika, PCW, metale itp.
Nie stosować do PE, PP i bitumów
Kolor:
Szary
Pojemność:
Kartusz 290 ml

Certyfikaty:
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GŁADKA FUGA

Preparat Gładka Fuga został opracowany w celu skutecznego i wygodnego wygładzania elastycznych fug.
Sprawia, że masa nie lepi się do palców i narzędzi. Preparat pozwala
na szybkie i pewne wyprofilowanie
uszczelniacza każdego rodzaju.
Zapobiega powstawaniu pęcherzy,
odbarwień, a także zmętnieniu
i zmatowieniu spoiny. Jest neutralny
chemicznie i bezpieczny dla skóry
oraz uszczelnianego podłoża. Zalecany do stosowania w komplecie
z uszczelniaczami z serii Bostik
Perfect Seal oraz z wygodną szpachelką.
• Łatwe i komfortowe wygładzanie
spoin dla doskonałego efektu
końcowego
• Neutralne pH 7.1
• Bez ryzyka odbarwień
• Do wszystkich typów
uszczelniaczy
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Pojemność:
Butelka 200 ml

Uniwersalna szpachelka do profilowania i wygładzania każdego rodzaju
uszczelniaczy. Szpachelka została
zaprojektowana tak, aby za jej pomocą można było profilować dowolne
rodzaje spoin. Przy jej użyciu wygodnie wyprofilujemy fugi narożne,
poziome, pionowe, o różnej szerokości. Piktogramy na odwrocie opakowania ułatwiają dobranie właściwej
krawędzi szpachelki. Odpowiedni
kształt fugi pozwala uzyskać prawidłowy rozkład naprężeń i swobodne
ściekanie wody. Zalecana jest do stosowania w komplecie z uszczelniaczami z serii Bostik Perfect Seal oraz
spray’em Gładka Fuga.
•
•
•
•
•

SZPACHELKA

Profilowanie i wygładzanie spoin
Doskonały profil spoiny
Do wszystkich uszczelniaczy
Elastyczna
Tworzywo antyadhezyjne łatwe
w czyszczeniu
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OKNA & DRZWI
PIANA PISTOLETOWA
NISKOPRĘŻNA

Niskoprężna piana pistoletowa,
o gęstej, regularnej strukturze
komórkowej, wysokiej stabilności
wymiarowej, wytrzymałości
mechanicznej i izolacyjności.
Zapewnia wysoką precyzję nakładania oraz nie deformuje ram
i profili. Po utwardzeniu staje się
chemicznie neutralna, odporna
na szeroki zakres temperatur
i rozwój grzybów oraz pleśni.
Do montażu oraz uszczelniania ram
i okien, drzwi, parapetów, bram,
rolet, schodów, a także do wypełniania szczelin i przepustów, izolacji
termicznej rur i kanałów wentylacyjnych. Nie traci swoich właściwości
wraz z upływem czasu ani na skutek
niekorzystnych warunków. Posiada
właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej na poziomie 61 dB.
•
•
•
•

Precyzyjna aplikacja
Niskoprężna
Bezpieczny montaż PVC
Doskonała izolacyjność termiczna
i akustyczna
• Krótki czas obróbki
Podłoża:
PVC, drewno i materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy,
ceramika budowlana, kamień, stal,
metale, EPS, XPS itp.
Brak przyczepności do PE, PP, PTFE
Pojemność:
Butla 700 ml
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Piana montażowa niskoprężna o gęstej,
regularnej strukturze komórkowej,
wysokiej wytrzymałości mechanicznej i izolacyjności. Charakteryzuje się
kontrolowanym przyrostem, wysoką wydajnością końcową oraz równą
strukturą. Wyróżnia się stabilnością
wymiarową i sprężystością, dzięki
czemu pracuje wraz z konstrukcją.
Po utwardzeniu jest chemicznie
neutralna, odporna na szeroki zakres
temperatur i rozwój grzybów oraz
pleśni. Nadaje się do montażu oraz
uszczelniania ram i okien, drzwi, parapetów, bram, rolet, schodów, a także
do wypełniania szczelin i przepustów
oraz izolacji termicznej rur i kanałów
wentylacyjnych.

OKNA & DRZWI

PIANA MONTAŻOWA
NISKOPRĘŻNA

• Bezpieczny montaż PVC
• Niskoprężna
• Doskonała izolacyjność termiczna
i akustyczna
• Regularna struktura
Podłoża:
PVC, drewno i materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy,
ceramika budowlana, kamień, stal,
metale, EPS, XPS itp.
Brak przyczepności do PE, PP, PTFE
Pojemność:
Butla 700 ml
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MAXI MULTI

PIANA PISTOLETOWA
OKNA • DRZWI • PRZEPUSTY

Wysokowydajna piana pistoletowa
o kontrolowanym przyroście,
regularnej strukturze komórkowej,
trwale wysokim współczynniku
izolacyjności termicznej (niska
nasiąkliwość <0,5kg/m2). Nadaje
się do montażu oraz uszczelniania
ram, okien, drzwi, parapetów, bram,
rolet, schodów, a także do wypełniania szczelin i przepustów oraz
izolacji termicznej rur i kanałów
wentylacyjnych. Idealnie sprawdzi
się w przypadku szerokich szczelin
oraz przy większych projektach,
w których ceniona jest wysoka
wydajność. Posiada właściwości
w zakresie izolacyjności akustycznej
na poziomie 61 dB.
•
•
•
•

Wysoka wydajność 65 l
Nie wypacza profili okiennych
Doskonale wypełnia
Doskonała izolacyjność termiczna
i akustyczna
• Krótki czas obróbki
Podłoża:
PVC, drewno i materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy,
ceramika budowlana, kamień, stal,
metale, EPS, XPS itp.
Brak przyczepności do PE, PP, PTFE
Pojemność:
Butla 870 ml
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Uniwersalny środek czyszczący
w aerozolu na bazie acetonu.
Do czyszczenia pistoletów do pian,
a także usuwania zabrudzeń
ze świeżej, nie utwardzonej piany.

CZYŚCIK
DO PIANY PU

• Działa natychmiast
• Usuwa świeże zabrudzenia
z pistoletów
• Wydłuża żywotność pistoletów
do pian
• Rozpuszcza świeżą pianę PU
Pojemność:
Butla 500 ml
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NOTATKI
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