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Recomandarea Bostik

PERFECT SEAL

BUCĂTĂRIE

UTILIZĂRI

Etanşări în spaţii cu cerinţe igienico-sanitare
speciale: ideal pentru bucătării, spaţii de depozitare
şi procesare a alimentelor, spitale, cantine,
farmacii, HORECA.

AVANTAJE

• Certificat şi garantat pentru siguranţa utilizării în
spaţii alimentare.
• Nu emană mirosuri
• Îmbogăţit cu soluţii antifungice care împiedică
producerea mucegaiului.

CERTIFICĂRI

• ISEGA testat şi aprobat pentru spaţii alimentare
• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.

PERFECT SEAL

SANITAR

UTILIZĂRI

Etanşarea spaţiilor sanitare, a suprafeţelor
expuse la contact cu apa şi a zonelor cu umiditate
excesivă: căzi, cabine de duş, vase de toaletă,
îmbinări ale plăcilor ceramice, mobilier sanitar, alte
elemente din băi, etc.

AVANTAJE

• Aderenţă excelentă pentru suprafeţele acrilice
(jacuzzi, cabine de duş, căzi)
• Previne producerea mucegaiului prin soluţiile
antifungice cu care este îmbogăţit
• Reţetă inovatoare, rezistentă la contactul cu
detergenţii uzuali şi alte substanţe chimice.

CERTIFICĂRI

• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.

PERFECT SEAL

SILICON 100%
PREMIUM

UTILIZĂRI

Etanşări flexibile şi rezistente ale suprafeţelor
expuse agresiunilor factorilor de mediu externi şi
interni: diferenţe de temperaturi, îngheţ- dezgheţ,
expuneri solare de lungă durată, ploi, etc.

AVANTAJE

• Rezistent la vibraţii şi deformări ale suprafeţelor,
datorită flexibilităţii siliconului pur
• Eficient pe suprafeţe expuse apei prin formula
antifungică care impiedică formarea de mucegai
• Nu se îngălbeneşte de la radiaţiile UV.

CERTIFICĂRI

• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.

PERFECT SEAL

STOP
INFILTRAȚII
AQUA

BLOCK

FORMULA

UTILIZĂRI

Pentru etanşarea rosturilor şi fisurilor din
acoperişuri şi faţade: îmbinarea elementelor
pluviale (ţiglă, jgheab, burlan) din metal, PVC şi
ceramică; coşuri de fum, evacuări şeminee, aticuri,
etc.

AVANTAJE

• Se poate aplica pe suprafeţele umede
• Aderenţă excelentă pe metal, beton, lemn, PVC şi
majoritatea materialelor de construcţii
• Rezistent la acţiunea UV, intemperii, diferenţe de
temperaturi, înghet - dezgheţ.
• Se poate vopsi.

CERTIFICĂRI

• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, maro, gri.

PERFECT SEAL

SUPER ACRIL
2-în-1

UTILIZĂRI

Pentru umplerea și repararea rapidă a găurilor
și crăpaturilor din pereți, tavane, pe gips-carton,
beton, zidărie.

AVANTAJE

• Nu se contractă în procesul de întărire, permiţând
reparaţii în profunzime care nu vor dezvolta fisuri
• După întărire, se poate şlefui
• Poate fi vopsit cu uşurinţă, fiind un suport
excelent pentru majoritatea tipurilor de vopsea.

CERTIFICĂRI

• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL

INSTANT
ACRIL

UTILIZĂRI

Izolări şi reparaţii în regim de urgență pentru
lucrări la interior: gips-carton, tencuială, glet,
beton, lemn, zidărie, etc.

AVANTAJE

• Permite vopsirea suprafeţei, imediat după
aplicare: concept inovator "umed pe umed"
• Nu apar fisuri după întărire
• După întărire îşi păstrează proprietăţile de
elasticitate.

CERTIFICĂRI

• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 300 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL

STRUCTO
ACRIL

UTILIZĂRI

Reparaţii şi etanşări rapide în faţadele decorative,
cu înalt grad estetic. Recomandat pentru tencuială
decorativă, tencuială clasică, BCA, beton, stuc,
gips-carton, lemn.

AVANTAJE

• Structură granulară, similară cu tencuiala
decorativă
• Permite reparaţii locale fără efecte vizibile pe
faţadă
• Se poate vopsi.

CERTIFICĂRI

• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL

SOLUȚIE
FINISARE

UTILIZĂRI

Finisarea materialelor de etanşare
proaspăt aplicate, înainte de
formarea crustei.

AVANTAJE

• Concentraţie chimică care
nu afectează proprietăţile
materialelor de etanşare
(siliconi, hibrizi, acrili)
• Nu este dăunătoare în contact
cu pielea
• Facilitează finisarea estetică a
materialelor de etanşare.

AMBALARE

Flacon pulverizator 200 ml.
Culoare: incolor.

PERFECT SEAL

SPATULĂ
FINISARE

UTILIZĂRI

Pentru finisarea și netezirea
izolanților siliconici, acrilici,
hibrizi și poliuretanici.

AVANTAJE

• Material antiaderent care
permite o lucrabilitate optimă a
etanşantului
• Uşor de curăţat pentru a fi
refolosit
• Design special creat pentru
utilizare în toate tipurile de
rosturi.

AMBALARE

Blister. Culoare: albastru.

PERFECT SEAL

COMBI
PREMIUM

UTILIZĂRI

Izolări fonice şi termice, montaj profesional de uşi
şi ferestre, umpleri goluri.

AVANTAJE

• Grad înalt de flexibilitate după întărire
• Izolare termică şi fonică superioară spumelor PU
clasice
• Aplicare dublă: manual şi pistol.

CERTIFICĂRI

• IFT ROSENHEIM nivel ridicat de izolare fonica
• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL

PREMIUM
MONTAJ

UTILIZĂRI

Izolari fonice şi termice, umpleri de goluri la
interior şi exterior, montaj uşi şi ferestre.

AVANTAJE

• Grad înalt de flexibilitate după întărire
• Izolare termică şi fonică superioară spumelor PU
clasice
• Nu deformează profilele.

CERTIFICĂRI

• IFT ROSENHEIM nivel ridicat de izolare fonica
• EC1 & A+ nivel scăzut de emisii ale compuşilor
organici volatili.

AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL

CURĂȚITOR
SPUMĂ PU

UTILIZĂRI

Pentru îndepărtarea petelor și a reziduurilor de spumă poliuretanică
proaspătă. Dizolvă spuma crudă și petele etanșanților poliuretanici
proaspat aplicați.

AVANTAJE

• Prelungeşte durata de utilizare a pistoalelor de aplicare a spumei
• Permite curăţarea spumei proaspăt aplicate.

AMBALARE

Tub 500 ml. Culoare: incolor.

RECOMANDAREA
NOASTRĂ
pentru o sigilare perfectă:
finisare de calitate,
rezistentă și
durabilă.

PERFECT SEAL
SOLUȚIA DE FINISARE
Formulă pH neutru - prietenos cu pielea
Fără degete sau unelte lipicioase
Fără decolorarea izolantului sau a suprafețelor
Recomandată de profesioniști

SPATULA
UNIVERSALĂ
O unealtă pentru toate unghiurile
Ușor de curățat

Finisare facilă pentru rezultate
perfecte și durabile

1

Pulverizați Soluție de finisare
pe toată lungimea șnurului
proaspăt aplicat

2

Finisați rostul folosind spatula
și îndepărtați excesul de
izolant

Gama completă PERFECT SEAL
PRODUS

APLICAȚII

TEHNOLOGIE

AMBALARE

BUCĂTĂRIE

Suprafețe în
spații alimentare

Silicon

280 ml., alb,
transparent

SANITAR

Suprafețe
sanitare acrilice
și ceramice

Silicon

280 ml., alb,
transparent

SILICON 100%
PREMIUM

Etanşări cu
rezistenţă
la agresiuni
climatice

Silicon

280 ml., alb,
transparent

STOP INFILTRAȚII

Oprirea
infiltrațiilor

Hibrid

290 ml., alb,
maro, gri

SUPER ACRIL
2-IN-1

Reparații rapide
în pereți

Acryl

280 ml., alb

INSTANT ACRIL

Finisări rapide,
"umed pe umed"

Acryl

300 ml., alb

STRUCTO ACRIL

Reparații
tencuială
decorativă

Acryl

280 ml., alb

SOLUȚIE
FINISARE

Finisare etansanți
după aplicare

Accesorii

200 ml.,
incolor

SPATULĂ
FINISARE

Finisare
etansanți

Accesorii

Blister

COMBI
PREMIUM

Montaj şi izolaţii
fonice şi termice
superioare

Spumă PU

750 ml., alb,
aplicare
COMBI manuală &
pistol

PREMIUM
MONTAJ

Montaj şi izolaţii
fonice şi termice
superioare

Spumă PU

750 ml., alb,
aplicare
manuală

CURĂȚITOR
SPUMĂ PU

Dizolvant spumă
proaspăt aplicată

Accesorii

500 ml.,
incolor
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