
 
 

PERFECT FILL 

MAXI PRO 65 FOAM 

 
TEHNISKO DATU LAPA 
 
JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS 
- Augsta tilpuma plaša pielietojuma 

profesionālas klases pistoles poliuretāna 
putas. 

- Augsta stiepes, spiedes un cirpes stiprība. 
- Ātra sacietēšana - ietaupa laiku un naudu. 
- Vienkārša un precīza uzklāšana. 
- Ļoti labas siltuma un skaņas izolācijas 

īpašības. 
 

PRODUKTA APRAKSTS  
„PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM“ ir vienkomponenta 
augsta tilpuma poliuretāna putas, kas ir izstrādātas 
blīvējuma izveidošanai starp būvkonstrukciju elementiem. 
Sacietē gaisā un būvmateriālā esošā mitruma ietekmē. 
Nostiprinātajiem elementiem nodrošina gan stabilitāti, gan 
elastību. 
 

TEHNISKIE PARAMETRI 

Bāze Poliuretāns 

Pildījums 870ml 

Uzklāšanas temperatūra +5 °C līdz +35 °C 

Slēgtas šūnas ± 70% 

Sacietēšanas laiks 80–100 minūtes 

Var nogriezt pēc 15–30 minūtes 

Blīvums 15–20 kg/m3 

Izmēru stabilitāte   -5% < DS <0% 

Reakcija uz uguni B3 

Šuvju skaņas izolācija 58 dB 

Nepielīp 7–10 minūtes 

Temperatūras noturība -40 °C līdz +90 °C 

Termiskā vadītspēja 30–35 mW/m.K 

Iegūto putu tilpums 55–60 litri 

 

 
 

PIELIETOJUMS  
„PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM“ var lietot šuvēs 
starpsienām, griestiem un grīdām, perimetra šuvēm ap 
logu un durvju rāmjiem. Dobumu, kuros atrodas caurules, 
kabeļi, vai sienu un griestu šķērsojumu piepildīšana. 
PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM ir lieliska saķere ar 
betonu, mūri, akmeni, apmetumu, koku, metālu un 
daudzām plastmasām, tai skaitā ar putupolistirolu, cietu 
poliuretānu un PVC. 
 
SADERĪGAS PAMATNES 
Gludas un raupjas/porainas un neporainas pamatnes. 
Betons, mūris, apmetums, akmens, metāls, koks, 
keramika, stikls, lamināti, PU, PVCm EPS, XPS un citi cieti 
materiāli. 
 
VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA 
Pamatnēm jābūt tīrām no putekļiem, eļļām un smērvielām. 
Ļoti svarīgi ir pirms uzklāšanas virsmas samitrināt, jo tā tiek 
palielināta saķere, un uzlabota putu noslēdzošā šūnu 
struktūra. 
 
LIETOŠANAS NORĀDES 
Balona temperatūra: +5 °C līdz +30 °C (ieteicams +15 °C 
līdz +25 °C). Uzklāšanas temperatūra (attiecas uz vidi un 
pamatnēm): +5 °C līdz +35 °C (ieteicams +15 °C līdz +25 
°C) Balonu ar vārstu turiet apgrieztā veidā un putu pistoli 
ar NBS vītni nostipriniet uz balona. Pirms lietošanas balonu 
enerģiski sakratiet vismaz 20 reizes. Pagrieziet balonu 
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kājām gaisā un ieklājiet putas. Lai regulētu putu plūsmu, 
roktura aizmugurē atbrīvojiet vārstu. Optimāla rezultāta 
iegūšanai pirms uzklāšanas samitriniet virsmu. Dobumu 
aizpildiet līdz pusei. Zema mitruma gadījumā putas 
nedaudz apsmidziniet ar ūdeni. Putas izpletīsies un aizpildīs 
pārējo telpu. Veicot logu montāžu, aptuveni 24 stundas līdz 
pilnai putu sacietēšanai rāmja noturēšanai savā vietā 
lietojiet distancerus un ķīļus. Aizsargājiet acis, lietojiet 
cimdus un aizsargaprīkojumu. Grīdas segumi un mēbeles 
jānoklāj ar papīru vai plastikāta plēvi. Šuves, kas platākas 
un dziļākas par 4 cm, aizpilda vairākos slāņos. Starp 
uzklāšanas reizēm nogaidiet 15-30 minūtes. Pirms katras 
ieklāšanas nedaudz apsmidziniet ar ūdeni. Lietojiet tikai 
vietās ar labu ventilāciju. Balonu glabājiet vertikālā stāvoklī 
temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Balons zem spiediena! 
Aizsargājiet no saules gaismas un nepakļaujiet 
temperatūrai, kas pārsniedz +50 °C. Nepārduriet, 
nededziniet pat pēc lietošanas. Satur degošu nesējgāzi. 
Nesmidzināt atklātā ugunī vai uz jebkāda nokaitēta 
priekšmeta. Sargāt no uguns. Nesmēķēt. 
 
TĪRĪŠANA 
Svaigas putas nekavējoties var notīrīt ar Bostik PU-Cleaner. 
Pēc sacietēšanas putu pārpalikumus no apstrādājamās 
virsmas var noriezt ar nazi vai špakteļlāpstiņu un veikt putu 
virsmas apstrādi. 
 
IEROBEŽOJUMI  
Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām 
plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm. Nav 
piemērots nepārtrauktai ūdens slodzei. Nav piemērotas 
lietošanai tukšumos ar nepietiekamu mitruma līmeni. 
 
UZGLABĀŠANAS LAIKS 
Ja produktu uzglabā vēsā, sausā vietā, neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, 
uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši no ražošanas datuma. 
Balonus glabājiet vertikālā stāvoklī. 
 
 
 
 
 
 
 

VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 
drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc 
pieprasījuma vai Bostik mājaslapās. 
 
SERTIFIKĀTI 
- A+ Francijas VOC noteikumi 
- Emicode EC 1 Plus 
 
GARANTIJA  
Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 
tehniskajiem parametriem. 
 
PRODUKTA PIEEJAMĪBA 
Artikula Nr.  Tips 

870-GG-BOSTIK PRO65 Skārda balons 870ml 

 

 
 

 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās 
(ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un 
pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienu no šī 
dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt 
trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā 
veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs 
raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības 
un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, 
nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras 
izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un 
produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta 
izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas 
rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un 
citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir 
atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka 
produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā 
produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var 
notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies 
nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar 
mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā. 
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