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HERMETIKAI / KLIJAI / PU PUTOS

LENGVAI - GREITAI - TOBULAI

BOSTIK pristato 
Perfect Seal, Fixpro 

ir Perfect Fill

23
SANDARINIMO 
IR KLIJAVIMO 
SPRENDIMAI



          

Tinka santechnikai / darbams drėgnose patalpose

Apsauga nuo grybelio

10 metų be pelėsių

Puikus atsparumas vandeniui

Tinka akrilo vonioms ir  metalams

Susitraukti neleidžianti sudėtis

Saugus maistui ir sertifikuotas

Bekvapis

Galima dažyti

Perimetro siūlės – langų ir durų rėmai

Estetinis siūlių sandarinimas

Nedidelių įtrūkių užpildymas

Gipso kartono plokščių sandarinimas ir užpildymas

Tinka EPS ir XPS

Mažai arba visai nesusitraukia

Iškart galima dažyti

Grynai balta spalva

Skirtas naudoti lauke ir patalpose

Atsparumas UV spinduliams

Sudėtis, nesudaranti burbulų

Tinka siūlėms iki 50 mm

Tinka drėgniems paviršiams

Prailgintas patvarumas

Galima dažyti

Tinka bituminiams paviršiams ir membranoms

Sukimba su šlapiais pagrindais

Tinka latakams ir metalo lakštams

Viengubas stiklas

Izoliacinis stiklas

Fasadų stiklinimas

Nepaprastai greitas sukibimas – nereikia remti

Momentinis sukibimas

Greitas kietėjimas

Nuolat elastingas

Sukimba net su drėgnais pagrindais

Tinka akytiems paviršiams

Tinka neakytiems paviršiams

Tinka EPS ir XPS

Skirtas naudoti laike

Tinka plastmasėms

Atsparumas oro sąlygoms ir UV spinduliams

Metalų klijavimas

Medienos klijavimas

Tarpų užpildymas

Langų ir durų montavimas

Visiems sezonams tinkanti sudėtis: nuo -15°C

Mažas išsiplėtimas – didelė izoliacija

Išskirtinai didelė išeiga

Izoliacinių plokščių klijavimas

Plonų ląstelių struktūra

PU putų valymas ir šalinimas

Mechaninis apdirbimas ir apdailinimas

Tarpų užpildymas ir apdailinimas
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↓ Kategorija - taikymas Prekė →

Puslapis →

PERFECT SEAL
visiems sandarinimo

darbams

PERFECT
SEAL

kita

PERFECT FILL
PU putos

FIXPRO
pritvirtink kaip

profesionalas
Reikmenys
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2 BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS

LENGVO

PREKIŲ

PASIRINKIMO

VADOVAS

Norėdami 
gauti daugiau 
profesionalių 

patarimų, 
nuskaitykite QR 

kodus prekių 
puslapiuose



3BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS

BOSTIK pristato 
naują profesionalių 
IŠMANIŲ sprendimų 
asortimentą 
sandarinimui 
ir klijavimui

120 metų patirtis padėjo „BOSTIK“ įmonei nuolat 

kurti sprendimus visiems projektams namų ūkyje 

–  virtuvėms, vonios kambariams, stogams, 

balkonams, grindims, luboms, laiptams ir 

daugeliui kitų sričių.

PERFECT SEAL grupės produktai buvo kruopščiai 

sukurti ir parinkti, kad atitiktų Jūsų poreikius 

tokiuose projektuose kaip virtuvė ir vonios 

kambarys, vidaus patalpų apdaila ir daugiafunkciai 

projektai. Tai aukščiausios klasės sprendimai – 

pavyzdžiui, ALWAYS CLEAN, paruoštas iškart 

dažyti akrilas INSTANT PAINT arba idealus akrilo 

tirpalas tarpų užpildymui ir siūlių užbaigimui 

RAPID FILLER.

FIXPRO yra kruopščiai sukurta ir parinkta gaminių 

serija „PRITVIRTINK kaip PROFESIONALAS“, 

pristatanti išmanius, geriausius savo klasėje 

sprendimus, tokius kaip HIGH TACK ORIGINAL

arba EXPRESS. 

PERFECT FILL yra naujausia PU putų serija, 

tinkanti tiek izoliavimui, tiek tarpų užpildymui, 

taip pat –  izoliacinėms plokštėms klijuoti.

BOSTIK yra prekės ženklas, kuriuo galite pasitikėti: 

užtikrinantis puikų rezultatą, stengiantis padėti 

kiekviename žingsnyje. Mes užtikriname 

„PERFECT SEAL“ – TOBULAS SIŪLES vykdant 

remonto ir naujos statybos projektus.

DARYKIS TAI 
PATS KAIP 

PROFESIONALAS!

PERFECT SEAL, FIXPRO & PERFECT 

FILL  – tai visiškai naujų „BOSTIK“

produktų asortimentas, specialiai 

sukurtas darbštiems vartotojams, 

norintiems pasiekti  tobulą rezultatą 

visuose savo projektuose.  Šis 

asortimentas yra sukurtas remiantis 

giliomis žiniomis ir patirtimi, susijusia su 

sandarinimo ir klijavimo sprendimais, 

stengiantis užtikrinti paprastą ir greitą 

produktų naudojimą bei puikų 

rezultatą. 

Mes esame čia, kad padėtume Jums su 

kiekvienu žingsniu, nes tikrai 

suprantame sunkumus, norint gauti 

TOBULĄ rezultatą.
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„Bostik“ Tobula siūlė
Didžiulių ryšių 
kūrimas.
TOBULAS SANDARINIMAS

Sandarinimo darbai kartais būna sunkus ir ne 
itin malonus užsiėmimas. Bet jie yra būtini ne 
vien estetikos sumetimais, bet tam, kad 
apsaugotume patalpas nuo vandens, vėjo, 
dulkių ir netgi kenkėjų. Pristatydama „TOBULA 
SIŪLĖ“ (PERFECT SEAL) prekių seriją, BOSTIK
įmonė siūlo IŠMANIUS sprendimus, taikytinus 
kiekvienoje darbų stadijoje ir leidžianti pasiekti 
nepriekaištingą, PROFESIONALAMS
prilygstantį rezultatą.



100 % grynas silikonas, leidžiantis per visą naudojimo laiką 
mėgautis tobulomis siūlėmis

10 metų be pelėsių – netgi sudėtingiausiomis sąlygomis

Papildoma apimtis, leidžianti lengviau pritaikyti priemonę 
ir pasiekti geresnių rezultatų

Greitai kietėja, leidžiant greičiau naudoti pritaikius

PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN idealus sprendimas 

tiems, kurie nori ilgai turėti švarų vonios kambarį 

be jokių pelėsių. Išnaudokite 100 % gryno silikono 

potencialą savo vonios kambaryje. 

→ PROFESIONALU: 100% grynas silikonas – 

nesusitraukia, netrūkinėja ir nesilupa

→ IŠMANU: speciali apsauga nuo pelėsių, tobulai 

tinka labai drėgnoms aplinkoms (XS1 klasė)

→ PATVARU: pažangi formulė užtikrina ilgalaikį 

rezultatą, tiekia puikų atsparumą UV spinduliams

→ UNIVERSALU: stiprus sukibimas su visomis 

statybinėmis medžiagomis ir paviršiais

→ EKOLOGIŠKA: atitinka aukščiausius švarios 

aplinkos reikalavimus, galima saugiai naudoti 

su MAISTU

PERFECT 
SEAL ALWAYS

CLEAN

PAŽANGI APSAUGOS NUO

PELĖSIŲ TECHNOLOGIJA

BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS 5

Atraskite 
tobulų 
hermetikų 
pasaulį

Švarus vonios kambarys 

be grybelio? Taip, tai 

įmanoma naudojant 

Always clean.

280
ML

SKAIDRUS
BALTAS 
PILKAS

10
METŲ

BE PELĖSIŲ!
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Nuolat elastingas, ilgesniam naudojimo
laikui

Apsauga nuo grybelių, užkertant kelią
pelėsiams

Patalpoms ir lauko darbams skirta
sudėtis, praplečiant taikymo sritį

Padidintas spalvos stabilumas, atspalviui
išsaugoti

Bekvapis dėl savo neutralios sistemos 

Apsauga nuo grybelių, užkertant kelią
pelėsiams

Patalpoms ir lauko darbams skirta
sudėtis, daugiafunkciam naudojimui

Nuolat elastingas, ilgesniam
pasitenkinimui

Puikus atsparumas UV spinduliams
ir oro sąlygoms

PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A yra 

labai veiksmingas daugiafunkcis silikono 

hermetikas kasdieniam naudojimui.

Dėl priešgrybelinio poveikio, puikaus 

atsparumo UV spinduliams ir oro 

sąlygoms tai yra tobulas hermetikas 

vonios kambarių ir virtuvės darbams.

Dėl savo pažangios technologijos 

PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A 

pasižymi didesniu spalvos stabilumu, 

netgi tamsiose vietose. 

PERFECT SEAL BATH & KITCHEN N  yra 

pažangus, labai VEIKSMINGAS neutralus 

silikono hermetikas, skirtas visiems 

sandarinimo darbams vonios kambaryje 

ir virtuvėje. Jungiamosioms siūlėms tarp 

vonių, dušo padėklų, kriauklėms, 

klozetams, sienoms ir grindims. Idealus 

naudojant su akriliniais paviršiais ir 

tobulai tinka visiems vonios kambario 

projektams. Rinkitės PERFECT SEAL 

BATH & KITCHEN N apsaugai nuo pelėsių 

ir ilgaamžėms jungtims. 

PERFECT 
SEAL BATH 
& KITCHEN 
SILICONE A

PERFECT 
SEAL BATH 
& KITCHEN 
SILICONE N

AUKŠTOS KOKYBĖS SILIKONAS 

KASDIENIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALŲ NAUDOJAMAS,

LABAI EFEKTYVUS SILIKONAS

280
ML

SKAIDRUS
BALTAS 
PILKAS

280
ML

SKAIDRUS
BALTAS 
PILKAS



Daugiafunkce sudėtis vidaus ir lauko
darbams

Puikus atsparumas UV spinduliams ir oro
sąlygoms, ilgesnei naudojimo trukmei

Vidaus ir lauko naudojimo savybės,
suteikiant universalumą

Nuolatinis elastingumas, leidžiantis
taikymą net sudėtingiausiems darbams

Priešgrybelinė apsauga, naudojimui
drėgnose zonose

Stiprus sukibimas su daugeliu paviršių
netgi drėgnų

Tinka tiek klijavimo, tiek sandarinimo
darbams

Galima dažyti vandens pagrindu
pagamintais ir tirpikliniais dažais

Neatsiranda burbulų as susitraukimo,
suteikiant geriausius rezultatus

Lengvai dirbti, naudojant įrankius,
patogu tepti

PERFECT SEAL UNIVERSAL SILICONE N

yra pažangus, aukštos klasės neutralus 

silikoninis hermetikas, specialiai sukurtas 

patvariam elastingam besiplečiančių 

siūlių sandarinimui betono, plytų, slankių 

pertvarų konstrukcijose, įstiklintose 

sistemose, virtuvėse, vonios 

kambariuose ir dušo kabinose. PERFECT 

SEAL UNIVERSAL SILICONE N garantuoja 

ilgaamžes jungtis daugelyje taikymo 

sričių.

PERFECT SEAL MULTI yra labai veiksmingas 

hibridinis hermetikas. Dėl savo unikalios sudėties 

„BOSTIK PERFECT SEAL MULTI“ gali būti naudojamas 

visiems sandarinimo darbams, netgi klijuojant 

skirtingas medžiagas. Jis gali būti naudojamas 

drėgnoje aplinkoje, stiklinimo darbams, 

jungiamosioms, išsiplečiančioms siūlėms ir dar 

įvairiausioms užduotims, su visais paviršiais. Be to, 

BOSTIK PERFECT SEAL MULTI hermetiką galima 

dažyti vandens  pagrindu pagamintais ir sintetiniais 

dažais. Taigi, PERFECT SEAL MULTI garantuoja 

ilgaamžes jungtis, vykdant bet kuriuos sandarinimo 

darbus. 

PERFECT 
SEAL

UNIVERSAL 
SILICONE N

PERFECT 
SEAL MULTI

PROFESIONALŲ NAUDOJAMAS,

LABAI EFEKTYVUS SILIKONAS

LABAI EFEKTYVUS, 

UNIVERSALIAUSIAS HIBRIDINIS 

HERMETIKAS, SKIRTAS 

SANTECHNIKAI, STIKLINIMO DARBAMS 

IR IŠSIPLEČIANČIOMS SIŪLĖMS

7BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS

290
ML

BALTAS

280
ML

SKAIDRUS
BALTAS
PILKAS



INSTANT PAINT YRA

PAŽANGUS AKRILO

HERMETIKAS SU UCA

TECHNOLOGIJA, SPECIALIAI

SUKURTAS TAUPYTI

LAIKĄ IR PINIGUS.

8 BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS

Akrilo sudėtis pagal UCA technologiją

Dažymas nedelsiant, be jokio laukimo

Laiko ir pinigų taupymas

Dažai neblunka

Minimali trūkinėjimo rizika

Puikus sukibimas su dauguma pagrindų, netgi šiek tiek drėgnų

Paprasta užtepti, išlieka švarus

„PERFECT SEAL ACRYL INSTANT PAINT“ yra idealus 

akrilinis hermetikas greitam ir tobulam darbui! Akrilo 

hermetikas, skirtas jungiamosioms ir apdailos 

siūlėms, esančioms laiptų, slenksčių, durų staktų, 

apdailos lentų sandūrose, bei kitoms jungtims 

sandarinti;Unikali formulė leidžia dažyti hermetiką 

IŠKART paklojus, neleidžia jam susitraukti ir užtikrina 

geriausius rezultatus beveik su visais dažais.

→ PROFESIONALU: itin veiksminga akrilo formulė, 

kurią naudoja profesionalai statydami pastatus

→ IŠMANU: Dėl unikalios hermetiko formulės jį galima 

dažyti iškart paklojus

→ PATVARU: Teisingai pritaikius nesusitraukia 

ir netrūkinėja

→ LABAI VEIKSMINGA: glotnesnė tekstūra visiems 

vidaus paviršiams sandarinti

→ EKOLOGIŠKA: atitinka aukščiausius švarios aplinkos 

reikalavimus

PERFECT 
SEAL INSTANT 

PAINT

TECHNOLOGIJA, SPECIALIAI

SEAL INSTANT 

Atraskite pažangių 
akrilo technologijų 
pasaulį

Ar norite taupyti savo laiką ir pinigus? 

Nenorite laukti, bet nudažyti siūlę ar 

įtrūkį iškart užtepę hermetiką?

300
ML

BALTAS
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Itin veiksminga akrilo formulė

Sukimba su daugeliu statybinių
medžiagų

Galima dažyti dauguma dažų

Lengva pritaikyti

Ekologiškas

Išskirtinai lengvas

Beveik nesusitraukia

Galima dažyti daugeliu dažų

Galima šlifuoti sustingus

Lengva užtepti ir valyti

Nesukelia metalų rūdijimo

PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL yra 

tobulas akrilinis hermetikas, skirtas 

vidaus apdailos darbams, taip pat 

laiptelių, slenksčių, sienų, durų angų, 

apdailos lentų jungtims bei kitoms 

jungčių sandarinimui. Visiškai išdžiuvus, 

jį galima dažyti, norint padaryti 

nematomas, gražias apdailos siūles.  

BOSTIK PERFECT SEAL ACRYL 

UNIVERSAL garantuoja ilgaamžes 

TOBULAS SIŪLES įvairiose vietose 

patalpų viduje.

PERFECT SEAL RAPID FILLER yra idealus, 

akrilo pagrindo pagamintas užpildas 

ir purškiamasis mišinys siūlėms, sienų 

ir lubų įtrūkiams užpildyti. PERFECT SEAL 

RAPID FILLER ypač tinka visiems darbams 

su gipso kartonu plokštėmis. Jį galima 

šlifuoti, jis sukuria nematomą ir estetišką 

apdailą, kurią galima dažyti vandens 

pagrindo arba sintetiniais dažais.

PERFECT 
SEAL ACRYL 
UNIVERSAL

PERFECT 
SEAL RAPID 

FILLER

AUKŠTOS KOKYBĖS UNIVERSALUS 

AKRILINIS HERMETIKAS, SKIRTAS 

NAUDOTI PATALPOSE

PARUOŠTAS NAUDOTI, MIŠRUS, 

LENGVAS IR ŠLIFUOJAMAS UŽPILDAS

280
ML

BALTAS 
PILKAS

280
ML

BALTAS

NAUJYBĖ!
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Tinka bituminiams pagrindams

Sukimba su drėgnais pagrindais

Ypač tinka stogų ir latakų įtrūkiams
ir jungtims

Lengvai užtepamas 

PERFECT SEAL ROOF REPAIR yra 

universalus bitumo pagrindu pagamintas 

hermetikas, skirtas kurti vandeniui 

atsparias stogo jungtis ir sandarinti 

vietas aplink vamzdžių. PERFECT SEAL 

ROOF REPAIR taip pat tinka skubiai 

remontuoti latakus, dūmtraukius, 

ortakius ir malksnas. 

PERFECT 
SEAL 

ELAST-O-RUB

PERFECT 
SEAL 

ROOF REPAIR

AUKŠTOS KOKYBĖS BITUMINIS 

HERMETIKAS, SKIRTAS VANDENIUI 

ATSPARIOMS STOGŲ JUNGTIMS 

SANDARINTI

280
ML

SKAIDRUS
JUODAS
RUDAS
PILKAS

280
ML

JUODAS

Sukimba su dauguma statybinių
medžiagų, netgi drėgnų

Galima dažyti naudojant daugumą dažų

Ypač tinka latakams ir metaliniams
lakštams

Lengvai užtepamas

PERFECT SEAL ELAST-O-RUB ura idealus 

polimerinis hermetikas, skirtas jungtims 

ir plyšiams tarp akmens, betono ir metalo 

taisyti. BOSTIK PERFECT SEAL 

ELAST-O-RUB ypač tinka latakų ir kitų 

vandeniui atsparių statybinių elementų 

nuotėkiams šalinti. 

ITIN UNIVERSALUS HERMETIKAS 

SIŪLĖMS IR ĮTRŪKIAMS TAISYTI

NAUJYBĖ!

NAUJYBĖ!



Padeda Jums pasiekti tobulą rezultatą

Tinka visiems silikoniniams
ir hibridiniams hermetikams

Jungtis atrodo nepriekaištingai

Užtikrina darbo patogumą

Taupo laiką ir pinigus

pH neutralus

Užtikrina nepriekaištingą siūlės profilį
ir išvaizdą

Lengva naudoti

Tinka visų rūšių hermetikams

Pagaminta iš elastingos gumos

Lengvai valoma

PERFECT SEAL "SMOOTH JOINT" yra 

paruoštas naudoti purškalas, skirtas 

lengvam, saugiam ir patogiam siūlių 

formavimui ir išlyginimui. Jis yra 

neutralus tiek odai, tiek pagrindui, 

ir rūpinasi tuo, kad hermetikas neliptų 

prie įrankių ir pirštų.

PERFECT SEAL SPATULA yra unikali 

mentelė, skirta silikono, akrilo 

ir poliuretano hermetikais 

sandarinamoms siūlėms formuoti 

ir išlyginti. Taip pat galima patogiai 

naudoti galutiniam siūlių formavimui 

arba spragų užpildymui.

PERFECT SEAL 
MENTELĖ

LYGINAMASIS PURŠKALAS

„SMOOTH JOINT“

DAUGIAFUNKCĖ MENTELĖ

JUNGTIMS FORMUOTI

200
ML

BALTAS
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1 2 3

PERFECT SEAL 
SMOOTH JOINT

NEPRIEKAIŠTINGAI LYGIAM, 

VANDENIUI ATSPARIAM 

IR ILGALAIKIAM SANDARINIMUI

IDEALUS 
ATITIKIMAS

ILGALAIKIAM SANDARINIMUI



Bostik Fixpro 
Visiškas sukibimas 
kiekviename 
žingsnyje.
AUKŠTAS SUKIBIMO VEIKSMINGUMAS

FIXPRO serija yra sukurta tam, kad 

PROFESIONALIAI užfiksuotumėte viską, ko 

Jums reikia. Šią grupę sudaro keli aukščiausios 

klasės, unikaliais produktai, kurie patenkins 

visus Jūsų klijavimo poreikius. 

12 BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS
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Itin galingi, greitai sukimbantys klijai, pasižymintys
nepralenkiamu veiksmingumu

Nuolatinis lankstumas, užtikrinantis patvarų ilgalaikį ryšį

Sukimba beveik su visais pagrindais, netgi drėgnais

Klijus galima naudoti tiek patalpose, tiek lauke, taigi jie yra
nepakeičiami

EC1+, taigi nekenkia Jūsų sveikatai

FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL vieninteli akimirksniu 

sukimbantys klijai, kurių Jums reikia tam, kad 

priklijuotumėte visas sunkias medžiagas, daiktus prie 

sienų ar lubų, be jokios atramos. Dėl savo unikalios 

sudėties jie išlieka nuolat lankstūs, tinka naudoti 

sudėtingiausiomis sąlygomis ir tiekia ilgaamžį 

rezultatą, naudojant juos vidaus ir lauko darbams.

→ PROFESIONALU: momentinio sukibimo formulė, 

kurią naudoja profesionalai.

→ IŠMANU: taupo laiką ir pinigus: tiesiog užtepk, 

prispausk, ir baigta.

→ PATVARU: nuolat elastingi, suteikianti ilgalaikį 

stiprų sukibimą.

→ LABAI VEIKSMINGA: unikali hibridinė technologija, 

užtikrinanti geriausią veiksmingumą 

ekstremaliausiomis sąlygomis.

→ EKOLOGIŠKA: atitinka aukščiausius švarios aplinkos 

reikalavimus.

FIXPRO
HIGH TACK
ORIGINAL

FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL YRA 

DAUGIAFUNKCIAI, GALINGI KLIJAI SU

ITIN DIDELIU SUKIBIMO STIPRIU. NEREIKIA 

ATREMTI, TAUPYK LAIKĄ IR PINIGUS.

Bostik – greitai 
sukimbančių 
momentinių 
klijų kūrėjas

Nori klijuodamas sutaupyti 

laiko ir pinigų? Užtepk, 

prispausk ir eikis. 

ITIN DIDELIU SUKIBIMO STIPRIU. NEREIKIA 

290
ML

BALTI

ITIN 
STIPRUS
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Stiprūs, akimirksniu sukimbantys
akriliniai klijai

Didelis pradinis sukibimas ir baigiamasis
stipris

Paprastai nereikalauja atramos
kietėdami

Tinka EPS ir XPSLengva tepti ir lieka švarūs

Nesukelia metalų korozijos

FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP 

Puikus sukibimas nenaudojant grunto

Sukimba su daugeliu, netgi drėgnų,
pagrindų

Tinka EPS ir XPSLengva tepti ir valyti

Nesukelia metalų korozijos

greitai sukimbantys, vandens pagrindu 

pagaminti klijai, tinkantys visiems 

sunkiems darbams namuose. Dėl savo 

unikalios sudėties jie gali laikyti 

sunkesnius daiktus, klijuojant juos prie 

sienų ir lubų, dažniausiai nereikalaudami 

atramos. Tinka daugeliui pagrindų, netgi 

EPS ir XPS, galima dažyti, padarant 

nematomą jungtį.

FIXPRO INTERIOR & WOOD UNIVERSAL

yra universalūs vandens pagrindo klijai, 

tinkantys visiems darbams patalpose. 

FIXPRO INTERIOR & WOOD UNIVERSAL 

gali klijuoti daugelį medžiagų, įskaitant 

medžio drožlių plokštes, medžio plaušo 

plokštes, betoną, plytų mūrinį, akmenį. 

Taip pat tinka EPS ir XPS, galima dažyti, 

sukuriant nepriekaištingą aptailą. FIXPRO
INTERIOR 
& WOOD 

HIGH GRIP

FIXPRO 
INTERIOR 
& WOOD 

UNIVERSAL

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS AKRILO 

KLIJAI SU DIDELIU PRADINIU 

SUKIBIMU, SKIRTI KLIJUOTI 

DEKORATYVINĘ IR IZOLIACINĘ 

VIDAUS APDAILĄ

UNIVERSALŪS AKRILO KLIJAI 

MEDIENAI, KARNIZAMS, 

DEKORATYVINEI IR IZOLIACINEI 

VIDAUS APDAILAI280
ML

BALTI

280
ML

BALTI

NAUJYBĖ!



Itin sparčiai kietėjantys, stiprūs klijai

Puikiai limpa prie beveik visų, net drėgnų paviršių

Atsparūs drėgmei ir oro sąlygoms

Beveik nekvepia

Taupo laiką ir pinigus

FIXPRO EXPRESS yra unikalūs, itin greitai 

kietėjantys ir dideliu stipriu pasižymintys klijai, 

skirti klijuoti įvairiausias statybines medžiagas, 

įskaitant vertikalųjį sunkių daiktų klijavimą. Jie 

užtikrina puikų sukibimą su dauguma medžiagų, 

įskaitant PCW, metalą, medieną, poliuretaną, 

plieną, aliuminį, akmenį, stiklą, kalkių ir cemento 

skiedinį. FIXPRO EXPRESS gali būti naudojamas 

visiems, tiek vidaus, tiek lauko remonto darbams, 

negaišiant laiko! 

→ PROFESIONALU: nepaprastai greitas kietėjimas 

ir stiprio užsimezgimas (< 15 minučių)

→ IŠMANU: išlaidų taupymas dėl plono, vos tik

2 mm siekiančio klijų sluoksnio

→ PATVARU: atsparūs drėgmei ir oro sąlygoms, 

užtikrinant ilgaamžių stiprų sukibimą

→ LABAI VEIKSMINGA: puikiai sukimba su daugybe 

statybinių medžiagų

→ EKOLOGIŠKA: atitinka aukščiausius švarios 

aplinkos reikalavimus

FIXPRO
EXPRESS

JEI NORITE SUKLIJUOTI DU DAIKTUS IR

PADARYTI TAI GREITAI – PASINAUDOKITE

FIXPRO EXPRESS, GREIČIAUSIAI

KIETĖJANČIAIS KLIJAIS SU YPAČ

DIDELIU ATSPARUMU TEMPIMUI. 

BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS 15

PADARYTI TAI GREITAI – PASINAUDOKITE

EXPRESS yra 
greičiausi klijai 
istorijoje: 
15 minučių, 
ir baigta.

Nori sutaupyti laiko 

ir užbaigti visus klijavimo 

darbus neįtikėtinai greitai?

290
ML

BALTI

15
MINUČIŲ 

IR BAIGTA!
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Nekenksmingi liečiantis su maistu

Vidaus ir lauko darbams tinkanti sudėtis

Bekvapiai, taigi su jais malonu dirbti

Galima dažyti, kad jungtis būtų
nematoma

Puikia sukimba beveik su visais
pagrindais, netgi drėgnais

EC1+, taigi nekenkia Jūsų sveikatai

Visiškai skaidrūs

Nekenksmingi liečiantis su maistu

Bekvapiai, taigi su jais malonu dirbti

Nesusitraukia ir yra nepaprastai patvarūs

Puikia sukimba beveik su visais
pagrindais, netgi drėgnais

EC1+, taigi nekenkia Jūsų sveikatai

FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF yra itin 

veiksmingi, nuolat lankstūs, labai stiprūs 

hibridiniai klijai, skirti tiek vidaus, tiek lauko 

darbams. Privalumas yra tas, kad jie 

užtikrina puikų atsparumą UV spinduliams 

ir oro sąlygoms. Jie sukimba beveik su visais 

paviršiais, net drėgnomis sąlygomis. Dėl 

savo unikalios sudėties „BOSTIK MULTI-USE 

WEATHERPROOF“ klijai yra nekenksmingi 

sąveikaujant su maistu, greitai stingstantys, 

nesukeliantys burbulų atsiradimo 

ir nesusitraukiantys. Jie užtikrina puikų 

ilgaamžį sukibimą. 

FIXPRO MULTI USE INVISIBLE yra itin 

veiksmingi, nuolat elastingi, skaidrūs, 

labai stiprūs hibridiniai klijai, skirti 

naudoti patalpose. Jie sukimba beveik su 

visais paviršiais, net drėgnomis 

sąlygomis. Dėl savo unikalios sudėties 

BOSTIK MULTI-USE INVISIBLE klijai yra 

nekenksmingi susiliečiant su MAISTU, 

greitai stingstantys, nesukeliantys 

burbulų atsiradimo ir nesusitraukiantys. 

Jie užtikrina puikų ilgaamžį sukibimą.

FIXPRO
MULTI USE 

WEATHERPROOF

FIXPRO
MULTI USE 
INVISIBLE

ITIN VEIKSMINGI, LABAI STIPRŪS, 

DAŽOMI KLIJAI, PAGAMINTI 

HIBRIDINĖS TECHNOLOGIJOS 

PAGRINDU, SKIRTI VIDAUS

IR LAUKO DARBAMS

DIDELIU VEIKSMINGUMU, DIDELIU 

STIPRUMU PASIŽYMINTYS 

DAUGIAFUNKCIAI, VISIŠKAI SKAIDRŪS 

HIBRIDINIAI KLIJAI, SKIRTI NAUDOTI 

PATALPOSE.280
ML

BALTI

290
ML

SKAIDRŪS



Universalūs, greitai kietėjantys kontaktiniai klijai

Sukimba su dauguma statybinių medžiagų

Tinka akytiems ir neakytiems pagrindams

Tinka EPS ir XPS

Be tolueno

FIXPRO UNIVERSAL yra aukštos kokybės, greitai 

kietėjantys statybiniai klijai, skirti naudoti 

patalpose, visų rūšių medienai, grindjuostėms, 

plokštėms, medžio drožlių plokštėms, metalams 

klijuoti, keramikai priklijuoti prie mūro, betono 

ir akmens. FIXPRO UNIVERSAL yra vieni 

universaliausių statybinių klijų. Jie suteikia puikų 

ilgaamžį sukibimą.

FIXPRO 
UNIVERSAL

LABAI VEIKSMINGI, GREITAI 

KIETĖJANTYS STATYBINIAI 

KLIJAI, PAGAMINTI GUMOS 

TECHNOLOGIJOS PAGRINDU, 

SKIRTI NAUDOTI PATALPOSE

BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS 17

TECHNOLOGIJOS PAGRINDU, 

SKIRTI NAUDOTI PATALPOSE

280
ML

SMĖLIO
SPALVOS

LABAI VEIKSMINGI, GREITAI 

KIETĖJANTYS STATYBINIAI 
LABAI VEIKSMINGI, GREITAI 

KIETĖJANTYS STATYBINIAI 
LABAI VEIKSMINGI, GREITAI 

KLIJAI, PAGAMINTI GUMOS 

TECHNOLOGIJOS PAGRINDU, 

TECHNOLOGIJOS PAGRINDU, 

NAUJYBĖ!
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Bostik Perfect Fill 
Užpildo visas 
spragas kaip 
profesionalas.
PUIKI SUKIBIMO GEBA

PERFECT FILL serija yra sukurta atitikti Jūsų 

griežčiausius reikalavimus. Daugumą šios 

serijos priemonių galima purkšti putų pistoletu 

arba šiaudeliu, ir tai suteikia joms papildomo 

universalumo bei padeda taupyti pinigus. 
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Geriausios kokybės, didelės išeigos profesionalios PU putos

20–25% didesnė išeiga, palyginti su standartinėmis PU putomis

Greitas kietėjimas, taupant laiką ir pinigus

Paprastas ir tikslus taikymas

Išskirtinės šilumos ir garso izoliacijos savybės

PERFECT FILL MAXI PRO 70 PREMIUM FOAM yra 

idealus sprendimas kasdieniams darbams su 

maksimaliu našumu, leidžiant gauti daugiau už savo 

pinigus. Skirta jungtims tarp pertvarų, lubų ir 

grindų, spragoms aplink langų ir durų rėmus. Taip 

pat tinka užpildyti ertmes su vamzdžiais, laidais ir 

angas sienose ir lubose. „MAXI PRO 70 FOAM“ puikiai 

sukimba su betonu, plytomis, mūru, tinku, mediena, 

metalu ir daugeliu plastikų – tokių kaip polistirenas, 

kietos poliuretano putos ir PCW.

→ PROFESIONALU: Didelė išeiga – net 70 litrų

→ IŠMANU: Kietėjimo laikas nuo 15 iki 30 minučių – 

laiko taupymas

→ EKOLOGIŠKA: Atitinka aukščiausius švarios 

aplinkos reikalavimus

PERFECT FILL
MAXI PRO 70

PREMIUM FOAM

PERFECT FILL MAXI PRO 70 PREMIUM FOAM YRA 

AUKŠTOS KOKYBĖS PROFESIONALIOS PU PUTOS 

SU REKORDINE IŠEIGA: NET IKI 70 LITRŲ
PERFECT FILL MAXI PRO 70 PREMIUM FOAM YRA 

AUKŠTOS KOKYBĖS PROFESIONALIOS PU PUTOS 

IKI 

25%
DIDESNĖ

IŠEIGA

Maksimali PU putų 
išeiga ir maksimalus 
veiksmingumas.

Planuojate užpildyti spragas aplink 

duris, langus, sienose ir lubose? 

Rinkitės mūsų MAXI PRO 70 PREMIUM 

FOAM putas, kad gautumėte 

didžiausią putų kiekį 

ir sutaupytumėte laiko bei pinigų. 

870
ML

GELTONOS
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Didelis našumas: iki 65 litrų

Greitas pjaustymas: 15–30 minučių

Aukštos šilumos ir garso izoliacijos
savybės

Užtikrina patvarų jungčių užpildymą

Puikus sukibimas su dauguma pagrindų

Suklijuoja 10 m2 izoliacinių plokščių

Taupo laiką ir pinigus – nereikia vandens
ir maišymo

Mažas svoris, kad būtų lengviau nešiotis

Aukštos termoizoliacinės savybės

Prisideda prie energijos taupymo – tinka
pasyviems namams

Nuolat elastingos, galima tinkuoti

Ekologiškesnės, nei tradiciniai cemento
skiediniai

PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM putas 

galima naudoti užpildant jungtis tarp 

pertvarų, lubų ir grindų, aplink langų 

ir durų rėmų. Taip pat tinka užpildyti 

ertmes su vamzdžiais, laidais ir angas 

sienose ir lubose. „PERFECT FILL MAXI 

PRO 65 FOAM“ puikiai sukimba su betonu, 

plytomis, mūru, tinku, mediena, metalu 

ir daugeliu plastikų – tokių kaip 

polistirenas, kietos poliuretano putos

ir PCW.

„PERFECT FILL PANEL TACK DOUBLE“

gali būti naudojamos itin efektyviam 

polistirolo (EPS, EPS-P, XPS ir kt.), 

standžiųjų poliuretano putų (PUR/PIR) 

ir mineralinio pluošto plokščių 

surinkimui, klijavimui prie betono, gipso 

ir mūro, taip pat jungčių tarp izoliacinių 

plokščių užpildymui.

PERFECT FILL
MAXI PRO 65

FOAM

PERFECT FILL
PANELTACK

DOUBLE

PROFESIONALIOS POLIURETANO 

PUTOS SU DIDELE IŠEIGA

PROFESIONALIOS, AUKŠTOS 

KOKYBĖS, MAŽAI IŠSIPLEČIANČIOS 

POLIURETANO PUTOS, SKIRTOS 

KLIJAVIMUI

870
ML

GELTONOS

750
ML

GELTONOS
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PERFECT FILL
ALL SEASON

FOAM DOUBLE

Profesionalios, realiai visiems
sezonams skirtos PU putos,
taip pat tinkančios žemoms
temperatūroms iki -15 °C

Greitai sustingsta – taupo laiką
ir pinigus

Veiksmingos šilumos ir garso
izoliacijos savybės

Galima purkšti tiek rankiniu
būdu, tiek putų pistoletu

Puikus sukibimas su dauguma
pagrindų

PERFECT FILL ALL SEASONS FOAM 

DOUBLE yra aukštos kokybės, 

visiems sezonams, įskaitant žiemą, 

tinkančios izoliacinės ir statybinės 

poliuretano putos, skirtos tarpams 

tarp statybinių dalių sandarinti. 

Jos kietėja reaguodamos į oro 

ir statybinių medžiagų drėgmę ir gali 

būti naudojamos žiemą, 

temperatūrai kritus iki -15° C. 

Užtikrina nejudančių elementų 

stabilumą ir, kartu su tuo, lankstumą. 

Puikiai sukimba su dauguma 

statybinių medžiagų.

PERFECT FILL
MULTI FOAM 

DOUBLE

Mažai besiplečiančios PU putos,
skirtos daugiatiksliam naudojimui

Greitai sustingsta – taupo laiką
ir pinigus

Veiksmingos šilumos ir garso
izoliacijos savybės

Galima purkšti tiek rankiniu būdu,
tiek putų pistoletu

Puikus sukibimas su dauguma
pagrindų

PERFECT FILL MULTI FOAM DOUBLE

yra itin veiksmingos PU putos, skirtos 

užpildyti konstrukcijų, pertvarų, lubų 

ir grindų jungtis, vamzdžių, langų 

ir durų rėmų sandūras su paviršiais bei 

spragas, atsirandančius, kai vamzdžiai 

kerta sienas ar grindis. Puikiai sukimba 

su dauguma statybinių medžiagų. Dėl 

savo unikalaus adapterio jas galima 

naudoti tiek su pistoletu, tiek su 

šiaudeliu.

DAUGIATIKSLĖS PROFESIONALIOS 

POLIURETANO PUTOS

PROFESIONALIOS PU PUTOS, 

TAIP PAT TINKANČIOS ŽEMOMS 

TEMPERATŪROMS IKI -15 °C, 

SKIRTOS DAUGIATIKSLIAM 

NAUDOJIMUI

PERFECT FILL
WINDOW & 

DOOR DOUBLE

Mažai besiplečiančios PU putos, taip
pat tinkančios PCW langų rėmams

Greitai sustingsta – taupo laiką
ir pinigus

Veiksmingos šilumos ir garso
izoliacijos savybės

Galima purkšti tiek rankiniu būdu,
tiek putų pistoletu

Puikus sukibimas su dauguma
pagrindų

Galima purkšti putų pistoletu
ir šiaudeliu

PERFECT FILL WINDOW & DOOR 

FOAM DOUBLE yra itin veiksmingos 

PU putos, skirtos užpildyti siūles 

aplink langų ir durų rėmus, garažo 

vartus, bei panašiems darbams.  Taip 

pat jas galima naudoti konstrukcijų, 

pertvarų, lubų ir grindų jungtims bei 

spragoms, atsirandantiems, kai 

vamzdžiai kerta sienas ar. Jos puikiai 

sukimba su betonu, plytomis, mūru, 

tinku, mediena, metalu ir daugeliu 

plastikų – tokių kaip EPS ir XPS, kietos 

poliuretano putos ir PCW. Dėl savo 

unikalaus adapterio tinka naudoti su 

pistoletu ir šiaudeliu.

PROFESIONALIOS POLIURETANO 

PUTOS LANGAMS IR DURIMS

750
ML

GELTONOS

750
ML

ŽALIOS

750
ML

GELTONOS



PROFESIONALUS

IR GALINGAS PU

PUTŲ VALIKLIS

22

Galingas efektas

Greitas veikimas

Padeda palaikyti švarą darbo aplinkoje

Lengva taikyti

Tinka valymo poreikiams

PREFECT FILL PU FOAM CLEANER

yra labai veiksmingas valiklis, skirtas 

šalinti nesukietėjusių 1- arba 

2-komponenčių poliuretano putų 

likučius. PERFECT FILL PU FOAM 

CLEANER taip pat tinka putų 

pistoletui valyti nuo PU putų.

PERFECT 
FILL PU FOAM 

CLEANER

yra labai veiksmingas valiklis, skirtas 

šalinti nesukietėjusių 1- arba 

2-komponenčių poliuretano putų 

likučius. PERFECT FILL PU FOAM 

CLEANER taip pat tinka putų 

pistoletui valyti nuo PU putų.

500
ML

SKAIDRUS

BOSTIK HERMETIKAI, KLIJAI IR PU PUTOS

NAUJYBĖ!
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PROFESIONALUS

IR GALINGAS PU

PUTŲ VALIKLIS

BOSTIK, 130 METŲ INOVACIJŲ

Taikydama pažangias technologijas vis naujoviškesniems 

sprendimams kurti, „Bostik“ įmonė pasiekė tarptautinę sėkmę 

ir tapo pasaulinės klasės lydere klijų pramonėje.

SAUGIAU

Mes taikome novatoriškas technologijas spręsdami 

reikalavimų atitikties, tvarumo ir aplinkosaugos 

problemas. Mes esame pasiryžę ir toliau ieškoti 

saugesnių sprendimų, siekdami atitikti griežčiausius 

saugos standartus ir užtikrinti žmonių, kurie gamina, 

taiko ir naudojasi mūsų išmaniaisiais sprendimais, 

sveikatą ir gerovę.

VEIKSMINGAI

Mūsų išmanūs klijavimo sprendimai, būdami ištisos 

sistemos sudedamąja dalimi, leidžia klientams 

ir vartotojams pasiekti aukščiausią našumą ir kokybę, 

tuo pačiu sumažindami išlaidas ir gerindami darbo 

našumą.

LANKSČIAI

Dideliu veiksmingumu pasižymintys išmaniųjų 

klijavimo sprendimų savybės leidžia jiems prisitaikyti 

prie visų tipų paviršių ir medžiagų bei veikti 

sudėtingiausiomis sąlygomis. Jie yra lengvai 

naudojami ir suteikia daug privalumų, palyginti su 

kitais sujungimo ir tvirtinimo būdais.

ATSAKINGAI

Mes nuolat taikome inovacijas ir technines žinias, 

besistengdami pristatyti išmaniuosius sprendimus, 

kuriuose puikus klijavimo veiksmingumas būtų 

suderintas su kitomis funkcijomis, siekiant atitikti 

nuolat kintančius ir vis didėjančius mūsų rinkų, klientų 

ir galutinių vartotojų reikalavimus.
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Darykis tai pats kaip 
profesionalas.
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