
 
 

PERFECT FILL 

MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM 

 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 
 
JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI 
- Geriausios kokybės, aukščiausios klasės  

profesionalios poliuretano putos. 
- Išeiga 20–25% didesnė, nei įprastų PU putų. 
- Nepriekaištinga vienalytė struktūra. 
- Didelis tempimo, gniuždymo ir šlyties stipris. 
- Greitas kietėjimas – taupo laiką ir pinigus. 
- Labai geros šilumos ir garso izoliacijos savybės. 
 

PREKĖS APRAŠYMAS 
„PERFECT FILL MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM“ yra aukštos 
kokybės ir didelės išeigos poliuretano putos, skirtos 
sandarioms jungtims tarp įvairių konstrukcinių dalių kurti ir 
spragoms užpildyti. Jos užtikrina nejudančių elementų 
stabilumą ir, kartu su tuo, lankstumą. 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Pagrindinė medžiaga Poliuretanas 

Tūris 870ml 

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C     

Uždarų porų ± 70% 

Kietėjimo laikas 60–800 minučių 

Laikas pjaut 15–35 minučių 

Tankis 15–20  kg/m3 

Matmenų stabilumas -5% < MS <0% 

Degumas B3 

Bendroji garso izoliacija 62 dB 

Laikas kol putos taps lipnios 7–10 minučių 

Atsparumas temperatūrai nuo -40 °C iki 90 °C 

Šilumos laidumas 30–35 mW/m.K 

Išeiga 65–70 litrai 

 

 
 

PASKIRTIS 
„PERFECT FILL MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM“ galima 
naudoti užpildyti jungtis tarp pertvarų, lubų ir grindų, aplink 
langų ir durų rėmų. Taip pat tinka užpildyti ertmes su 
vamzdžiais, laidais ir angas sienose ir lubose. „MAXI 65 
PRO“ puikiai sukimba su betonu, plytomis, mūru, tinku, 
mediena, metalu ir daugeliu plastikų – tokių kaip 
polistirenas, kietos poliuretano putos ir PVC. 
 
PAGRINDŲ SUDERINAMUMAS 
Lygūs ir šiurkštūs – akyti ir neakyti pagrindai. Betonas, 
plytos, tinkas, mūras, metalas, mediena, keramika, stiklas, 
laminuota danga, PU, PVC, EPS, XPS ir kitos kietos 
medžiagos. 
 
PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS 
Paviršiai turi būti švarūs, be dulkių, alyvos ir riebalų. Prieš 
naudojimą svarbu šiek tiek sudrėkinti paviršius, nes tai 
pagerina putų sukibimą ir galutinę putų ląstelių struktūrą. 
 
NAUDOJIMO NURODYMAI 
Flakono temperatūra: nuo +5°C iki +30°C 
(rekomenduojama nuo +15°C iki +25°C). Taikymo 
temperatūra (aplinkos ir pagrindo): nuo +5°C iki +35°C 
(rekomenduojama nuo +15°C iki +25°C). Laikydami 
flakoną aukštyn vožtuvu, pritvirtinkite prie jos putų 
pistoletą su NBS antgaliu. Prieš naudodami priemonę, ne 
mažiau kaip 20 kartų stipriai supurtykite flakoną. 
Apverskite kanistrą aukštyn dugnu ir užtepkite putas. 
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Norėdami reguliuoti putų srautą, pasukite vožtuvą galinėje 
rankenos pusėje. Tam, kad pasiektumėte optimalų 
rezultatą, prieš klodami putas iš anksto sudrėkinkite 
pagrindą. Pusiau užpildykite spragas ir, esant mažam 
drėgnumui, šiek tiek apipurkšite putas vandeniu. Putos 
išsiplės, užpildydamos likusią erdvę. Tvirtindami langų 
rėmus, naudokite skėtiklius ir pleištus, kad rėmas liktų 
užfiksuotas maždaug per 24 valandas, kol putos visiškai 
sukietės. Apsaugokite akis, mūvėkite pirštines, naudokite 
asmens apsaugos priemones. Apsaugokite grindų danga ir 
baldus popieriumi arba plastikine plėvele. Platesnes ir 
gilesnes nei 4 cm siūlės užpildykite keliais sluoksniais. Prieš 
klodami kitą sluoksnį palaukite 15–30 minučių. Kaskart 
prieš klodami putas šiek tiek apipurkšite siūlę vandeniu. 
Naudokite šią medžiagą tik gerai vėdinamose vietose. 
Laikykite flakoną vertikalioje padėtyje, nuo +5°C iki +25°C 
temperatūroje. Slėginis indas! Saugokite nuo saulės 
spindulių ir nelaikykite aukštesnėje nei + 50 ° C 
temperatūroje. Nepradurkite ir nedeginkite net išnaudoto. 
Jame yra deglių suslėgtų dujų. Nepurkškite į atvirą liepsną 
ar kurią nors įkaitintą medžiagą. Laikykite atokiau nuo 
degimo šaltinių. Nerūkikite. 
 
VALYMAS 
Šviežias putas galima nedelsiant pašalinti naudojant „Bostik 
PU Cleaner“ priemonę. Putoms sukietėjus, perteklinius 
likučius galima pašalinti peiliu arba mentele, po to užbaigti 
paviršių. 
 
APRIBOJIMAI 
Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms plastmasėms, 
neopreno ir bituminiams pagrindams. 
Netinka pastoviam vandens poveikiui. Netinka naudoti 
ertmėse, kuriose nėra pakankamai drėgmės. 
 
LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT 
Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms plastmasėms, 
neopreno ir bituminiams pagrindams.  
Netinka pastoviam vandens poveikiui. Netinka naudoti 
ertmėse, kuriose nėra pakankamai drėgmės. 
 
 
 
 
 
 

SVEIKATA IR SAUGA 
Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti 
saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti 
„Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami 
pareikalavus. 
 
SERTIFIKATAI 
- A+ French VOC Regulation 
- Emicode EC1 Plus 
 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS 
„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką 
jo prekė atitinka savo specifikacijas. 
 
ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ 
Art. Nr.  Tipas 

870-GG-BOSTIK PRO70 Flakonas 870ml 

 

 
 

 

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) 
esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši 
informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio 
dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, 
atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės 
sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo 
pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę 
žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba 
netikslumo. Be kitko, tai liečią neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl 
technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau 
prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. 
„Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame 
dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas 
prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su 
šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra 
atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka 
numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo 
ar aplinkybių, įvykstančiu saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame 
jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis 
mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose. 
 
 
 

 

TECHNINĖ PAGALBA 

+31 (0)162 491 000 


