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ГЕРМЕТИКИ / КЛЕЇ / ПУ ПІНИ

ЛЕГКО-ШВИДКО-ІДЕАЛЬНО

BOSTIK презентує 
Perfect Seal, Fixpro

та Perfect Fill

23
РІШЕННЯ ДЛЯ 

ПРИКЛЕЮВАННЯ 
ТА УЩІЛЬНЕННЯ
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↓ Категорія - додаток Продукт →

Сторінка →
PERFECT SEAL

для всіх
герметизуючих робіт

PERFECT FILL
ПУ пінопласт

FIXPRO
закріпити

як професіонал
АксесуариPERFECT

SEAL

Підходить для санітарних/вологих приміщень
Протигрибкова дія
10 років без плісняви
Висока водонепроникність
Підходить для акрилових ван та металів
Формула без усадки
Безпечний для харчових продуктів та сертифікований
Без запаху
Можна фарбувати
Порожнини навколо віконних рам та дверних коробок
Естетичне ущільнення з'єднань
Заповнення малих тріщин
Ущільнення та заповнення гіпсокартону
Підходить для EPS & XPS
Низька усадка/без усадки
Можна одразу фарбувати
Чистий білий колір
Застосування в інтер'єрі та екстер'єрі
Стійкість до УФ
Формула без бульбашок
Підходить для швів до 50 мм
Підходить для вологих поверхонь
Підвищена довговічність
Можна фарбувати
Підходить для бітумних поверхонь та мембран
Прилягає до вологих поверхонь
Підходить для холобів та металевих листі
Одинарне скління
Ізоляційне скло
Фасадне скло
Швидке та міцне склеювання - фіксація не потрібна
Міттєве склеювання
Швидке затвердіння
Постійна еластичність
Склеює навіть вологі основи
Підходить для пористих основ
Підходить для непористих основ
Підходить для EPS & XPS
Для екстер'єру
Підходить для пластмас
Стійкість до уф та погодних умов
Склеює метал
Склеює дерево
Заповнення порожнин
Встановлення вікон та дверей
Всесезонна формула до -15°C
Низьке розширення - висока ізоляція
Дуже високий вихід
Приклеювання ізоляційних панелей
Дрібна сотова структура
Очищення та видалення пу піни
Обробка та кінцева обробка
Заповнення порожнин та кінцева обробка
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2 BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ

ПРОСТЕ 

КЕРІВНИЦТВО 

З ВИБОРУ 

ПРОДУКЦІЇ

Щоб отримати 
додаткові поради 

та підказки, 
відскануйте 
QR-коди на 
сторінках 
продукту.
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BOSTIK презентує 
нову професійну 
лінійку SMART 
продуктів для 
приклеювання 
та герметизації

131-річний досвід допомагає BOSTIK постійно 
розробляти рішення для будь-яких проектів 
стосовно вашого житла, наприклад, для кухні, 
ванної кімнати, даху, балкону, підлоги, стелі, 
сходів тощо.

Асортимент PERFECT SEAL був ретельно 
розроблений та підібраний, щоб допомогти
вам втілити у життя ваші ідеї щодо кухні 
чи ванної кімнати, обробки інтер'єру та інших 
багатоцільових проектів. Завдяки висококвалі-
фікованим рішенням, таким як ALWAYS CLEAN, 
акриловий INSTANT PAINT, який можна одразу 
фарбувати, або ідеальний акриловий розчин для 
заповнення щілин та обробки швів RAPID FILLER.

FIXPRO - ретельно розроблений та підібраний
асортимент продуктів для професійного 
склеювання з акцентом на розумні та найкращі
у своїй категорії рішення, такі як HIGH TACK 
ORIGINAL або EXPRESS.

PERFECT FILL - найновіший асортимент ПУ-пін, 
які підходять для ізоляції та заповнення зазорів, 
а також для приклеювання ізоляційних плит. 

BOSTIK - ваш надійний бренд для досягнення
ідеального результату та втілення в життя 
будь-яких проектів, від реконструкції до нового 
будівництва, наприклад, за допомогою PERFECT 
SEAL.

ЗРОБИ 
САМОСТІЙНО 

ЯК ПРОФІ!

PERFECT SEAL, FIXPRO & PERFECT 
FILL новий бренд асортиментної 
лінійки товарів від BOSTIK, спеціально 
розроблений для споживача з метою 
досягти ідеального результату для всіх 
проектів. Асортимент був створений 
на основі глибоких знань та досвіду 
роботи з продуктами для герметизації 
та склеювання так, щоб користувач 
міг просто та швидко застосовувати
продукти та отримати прекрасний 
результат. 
Ми допоможемо вам втілити будь-які
задуми, оскільки ми по-справжньому
розуміємо, як важко отримати 
ІДЕАЛЬНИЙ результат.
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Bostik Perfect Seal
бездоганні шви.
ІДЕАЛЬНА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ

Нанесення герметика може бути важкою 
і не дуже приємною роботою, але 
є обов’язковим не тільки з естетичних 
міркувань, а й для захисту від потрапляння 
води, вітру, пилу та навіть шкідників. Наша 
лінійка PERFECT SEAL пропонує розумні 
рішення для ідеального і професійного 
результату на кожному етапі
вашого проекту.



100%  Силікон для нанесення ідеальних швів
10 Років без плісняви — навіть у вологих приміщеннях
Просте застосування, прекрасний  результат
Швидке затвердіння — швидка обробка після нанесення

PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN ідеальне рішення 
для тих, хто мріє про ванну кімнату без цвілі. 
Скористайтеся потенціалом 100% силікону для  
ванної кімнати. 

→ ПРОФЕСІЙНИЙ: 100% силікон — без усадки, 
тріщин та лущення

→ РОЗУМНИЙ: спеціальна формула проти цвілі, 
ідеальна навіть для дуже вологого середовища 
(клас XS1)

→ СТІЙКИЙ: вдосконалена формула для тривалих 
результатів, що забезпечує чудову стійкість до УФ

→ БАГАТОЦІЛЬОВИЙ: сильна адгезія до всіх 
будівельних матеріалів і поверхонь

→ ЕКОЛОГІЧНИЙ: відповідає найвищим вимогам 
безпеки навколишнього середовища,  безпечний 
для харчових продуктів

PERFECT 
SEAL ALWAYS

CLEAN

СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ

ПРОТИ ПЛІСНЯВИ

BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ 5

Відкрий світ 
ідеальної 
герметизації
Ванна кімната
без плісняви?
Так, це можливо
з Always Clean

280
МЛ

ПРОЗОРИЙ
БІЛИЙ
СІРИЙ

10
РОКІВ БЕЗ 

ПЛІСНЯВИ!
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Тривала еластичність для довшого 
терміну служби
З фунгіцидними добавками проти 
плісняви
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Підвищена стійкість кольору

PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A
високоефективний багатофункціональний 
силіконовий герметик для щоденного 
використання. З добавками проти 
плісняви,  високою стійкістю до УФ 
та атмосферних впливів, він є ідеальним 
ущільнювачем для герметезації швів 
у ванній та кухні. Завдяки передовій 
технології BOSTIK PERFECT SEAL BATH 
& KITCHEN A має підвищену стійкість 
кольору навіть у темних місцях.

Нейтральний силікон без запаху
З фунгіцидними добавками проти 
плісняви
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Тривала еластичність для довшого 
терміну служби 
Прекрасна уф та погодостійкість

PERFECT SEAL BATH & KITCHEN N — 
вдосконалений нейтральний силіконовий 
герметик з високими експлуатаційними 
характеристиками для робіт 
з герметизації ванної та кухні. 
Для заповнення швів навколо ванн, 
душових піддонів, раковин, унітазів, 
між стінами та підлогою. Ідеально 
підходить для акрилових та будь-яких 
поверхонь у ванній кімнаті. Обирайте 
BOSTIK PERFECT SEAL BATH & KITCHEN 
N для захисту від плісняви та тривалої 
герметизації.

PERFECT 
SEAL BATH 
& KITCHEN 
SILICONE A

PERFECT 
SEAL BATH 
& KITCHEN 
SILICONE N

ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛІКОН ДЛЯ 

ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ СИЛІКОН 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

280
МЛ

ПРОЗОРИЙ
БІЛИЙ
СІРИЙ

280
МЛ

ПРОЗОРИЙ
БІЛИЙ
СІРИЙ
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PERFECT 
SEAL MULTI

Міцна адгезія до більшості 
поверхонь
Підходить для склеювання 
та герметизації
Можна фарбувати водоемульсійними 
та синтетичними фарбами
Найкращий результат без усадки 
та бульбашок
Легке нанесення

PERFECT SEAL MULTI - 
високоефективний гібридний 
герметик. Завдяки своїй унікальній 
формулі BOSTIK PERFECT SEAL MULTI 
може використовуватися для всіх 
робіт з герметизації ТА навіть для 
склеювання різноманітних матеріалів. 
Може використовуватися у вологих 
приміщеннях, для герметизації скла, 
для з'єднувальних та компенсаційних 
швів тощо. Підходить для будь-якої 
основи. Крім того, BOSTIK PERFECT 
SEAL MULTI можна фарбувати 
водоемульсійними та синтетичними 
фарбами.  BOSTIK PERFECT SEAL 
MULTI гарантує довговічне з'єднання 
для всіх робіт з герметизації.

PERFECT 
SEAL 

ROOF REPAIR

Підходить для бітумних поверхонь
Адгезія до вологих основ 
Особливо підходить для швів та 
тріщин на дахах та в жолобах
Легке нанесення

BOSTIK PERFECT SEAL ACRYL 
INSTANT PAINT
- універсальний герметик на 
основі бітуму для гідроізоляції та 
герметизації з'єднань на дахах та для 
герметизації навколо труб. BOSTIK 
PERFECT SEAL ROOF REPAIR  також 
підходить для швидкого ремонту 
жолобів, димоходів, вентиляційних 
каналів та черепиці.

ВИСОКОЯКІСНИЙ БІТУМНИЙ 

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ 

ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 

З’ЄДНУВАЛЬНИХ ШВІВ НА ДАХАХ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ГІБРИДНИЙ 

ГЕРМЕТИК ДЛЯ СКЛА,

САНІТАРНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ШВІВ

PERFECT 
SEAL

UNIVERSAL 
SILICONE N

Багатоцільова формула для 
різноманітних  робіт
Прекрасна уф, погодо- та 
водостійкість  для довгого терміну 
служби 
Для внутрішніх і зовнішніх робіт, 
універсальний
Зберігає еластичність навіть за 
несприятливих умов
Містить добавки проти плісняви  
для використання у вологих 
приміщеннях

PERFECT SEAL UNIVERSAL 
SILICONE N
- вдосконалений нейтральний 
високоякісний силіконовий 
герметик, спеціально розроблений 
для міцного еластичного з’єднання 
деформаційних швів у бетоні, 
цегляній кладці, карниза, системах 
скління, кухнях, ванних кімнатах 
та душових. BOSTIK PERFECT SEAL 
UNIVERSAL SILICONE N гарантує 
довговічне з'єднання у різноманітних 
областях застосування.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 

СИЛІКОН ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ

280
МЛ

БІЛИЙ

280
МЛ

ЧОРНИЙ

НОВИЙ!

280
МЛ

ПРОЗОРИЙ
БІЛИЙ
СІРИЙ



INSTANT PAINT - СУЧАСНИЙ

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК,

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ

ТАК, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ВАШ

ЧАС ТА ГРОШІ

8 BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ

Спеціальна формула за технологією UCA
Можна фарбувати одразу після нанесення 
Економить час та гроші 
Не знебарвлює фарбу
Мінімальний ризик розтріскування
Прекрасна адгезія до більшості навіть вологих поверхонь
Легке нанесення та очищення

BOSTIK PERFECT SEAL ACRYL INSTANT PAINT
- ідеальний акриловий герметик для швидкого 
та ідеального результату! Акриловий герметик для 
з'єднувальних швів та фінішної обробки сходів, порогів, 
стін, дверних отворів, декоративних елементів тощо;
Унікальна формула, яку можна фарбувати ОДРАЗУ 
після нанесення, не дає усадки та забезпечує найкращі 
результати, фарбується майже всіма фарбами.

→ ПРОФЕСІЙНИЙ: високоефективна акрилова 
формула, що використовується професіоналами 
на будівельних майданчиках

→ РОЗУМНИЙ: Завдяки своїй унікальній формулі 
герметик можна фарбувати одразу після нанесення

→ ДОВГОВІЧНИЙ: Відсутність усадки або тріщин при 
правильному застосуванні

→ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ: більш гладка текстура для 
герметизації поверхонь всередині приміщень

→ ЕКОЛОГІЧНИЙ: відповідає найвищим вимогам щодо 
безпеки навколишнього середовища

PERFECT 
SEAL INSTANT 

PAINT

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ

SEAL INSTANT 

Відкрий світ 
сучасної  акрилової 
формули
Хочеш зекономити час та гроші? 
Потрібно зафарбувати шов або тріщину 
одразу після нанесення герметика?

300
МЛ

БІЛИЙ
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Високоефективна акрилова формула
Адгезія до більшості матеріалів
Можна фарбувати 
Легке нанесення
Безпечний до навколишнього 
середовища

PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL
- ідеальний акриловий герметик 
для внутрішніх робіт, з’єднувальних 
швів між сходами, порогами, стінами, 
дверними отворами, декоративними 
елементами тощо. Можна фарбувати 
після повного висихання для непомітного 
та естетичного вигляду. BOSTIK PERFECT 
SEAL ACRYL UNIVERSAL гарантує 
довговічну ІДЕАЛЬНУ ГЕРМЕТИЗАЦІЮ 
при застосуванні в інтер'єрі.

Ультрамілкозерниста шпаклівка
Майже без усадки
Можна фарбувати
Шліфується після нанесення
Легке нанесення та очищення
Не викликає корозії металів

PERFECT SEAL RAPID FILLER - акрилова 
шпаклювальна суміш  для заповнення 
швів, тріщин, отворів у стінах та стелі.  
BOSTIK PERFECT SEAL RAPID FILLER 
особливо підходить для всіх робіт 
по гіпсокартону.  Покриття можно 
шліфувати, воно створює невидиму 
та естетичну основу, яку можна 
фарбувати фарбами на водній або 
синтетичній основі.

PERFECT 
SEAL ACRYL 
UNIVERSAL

PERFECT 
SEAL RAPID 

FILLER

ВИСОКОЯКІСНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ГОТОВА МІЛКОЗЕРНИСТА 

ШПАКЛІВКА

280
МЛ

БІЛИЙ
СІРИЙ

280
МЛ

БІЛИЙ

НОВИЙ!



Допомагає досягти ідеального 
результату
Для всіх типів силіконових та гібридних 
герметиків
Глянцевий шов
Ідеальна застосовність
Економить час та гроші
Рн–нейтральний

PERFECT SEAL «SMOOTH JOINT»
- готовий до використання спрей, 
розроблений для легкого, безпечного 
та комфортного профілювання 
та згладжування стику. Нейтральний 
як до шкіри, так і до основи і забезпечує, 
що герметик не прилипає до інструментів 
та пальців.

Забезпечує досконалий профіль
і вигляд швів
Легко застосовується 
Для всіх типів герметиків
Вироблений з еластичної гуми
Легко чиститься

PERFECT SEAL SPATULA - унікальний 
шпатель, розроблений для обробки 
та розгладжування швів, ущільнених 
силіконовими, акриловими, гібридними 
або поліуретановими герметиками. Також 
можна використовувати для остаточної 
обробки заповнювача.

PERFECT SEAL 
SPATULA

СПРЕЙ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ 

«SMOOTH JOINT»

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ШПАТЕЛЬ 

ДЛЯ ОБРОБКИ З'ЄДНАНЬ

200
МЛ

БІЛИЙ
ПРОЗОРИЙ

1 2 3
PERFECT SEAL 

SMOOTH JOINT

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ШПАТЕЛЬ

ДЛЯ ОБРОБКИ З'ЄДНАНЬ

ГЛЯНЦЕВИЙ 
ШОВ

БЛІСТЕР

СИНІЙ

10 BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ
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Стійкий до дії води, ультрафіолетових променів 
і температури
Для застосування в екстер'єрі та інтер'єрі
Прекрасна застосовніть
Постійно еластичний, без усадки
Можна фарбувати
Затвердіння без бульбашок

BOSTIK FLEX PRO PU 811 - 100% всі матеріали: бетон, 
будівельний розчин, камінь, цегла, метали, сталь, 
алюміній, пвх, кераміка, штукатурка, дерево тощо.

→ ПРОФЕСІЙНИЙ: формула миттєвого зчеплення, 
що використовується професіоналами.

→ РОЗУМНИЙ: економить час і гроші, просто 
нанесіть, притисніть і готово.

→ ДОВГОВІЧНИЙ: постійно еластичний, що 
забезпечує тривалу міцну адгезію.

→ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ: унікальна гібридна 
технологія, що забезпечує найкращий результат 
в найекстремальніших умовах.

→ ЕКОЛОГІЧНИЙ: відповідає найвищим вимогам 
щодо безпеки навколишнього середовища.

FLEXPRO
PU 811

BOSTIK FLEXPRO PU 811 - ПОЛІУРЕТАНОВИЙ 

ГЕРМЕТИК ТА КЛЕЙ ДЛЯ ВСІХ РОБІТ

З ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ТА СКЛЕЮВАННЯ.

МАТЕРІАЛ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ 

ФАСАДНИХ З'ЄДНАНЬ, СТИКІВ У ПОКРІВЛІ, 

ПІДЛОЗІ ТОЩО, ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЗАЗОРІВ ТА ДЛЯ ВСІХ

РОБІТ ЗІ СКЛЕЮВАННЯ. 

Поліуретанові 
технології, які 
використовують 
професіонали!
Ви можете покластися на 
FlexPro при виконанні усіх
робіт з герметизації 
та склеювання всіх
матеріалів.

BOSTIK FLEXPRO PU 811 - ПОЛІУРЕТАНОВИЙ 

МАТЕРІАЛ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ 

ФАСАДНИХ З'ЄДНАНЬ, СТИКІВ У ПОКРІВЛІ, 

290
МЛ

БІЛИЙ
ЧОРНИЙ

СІРИЙ

НОВИЙ!



Bostik Fixpro 
Ідеальна фіксація 
матеріалів.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИСОКОГО ЗЧЕПЛЕННЯ

Лінійка FIXPRO розроблена для професійного 
вирішення всіх ваших задач. Наші унікальні 
та висококласні продукти приклеють усе.

12 BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ
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Ультраміцний монтажний клей 
Постійно залишається еластичним, що забезпечує міцну 
довготривалу адгезію
Приклеює до більшості поверхонь, навіть вологих
Прекрасна адгезія в інтер'єрі та екстер'єрі
ЕC1+, безпечний для вашого здоров’я

FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL - єдиний клей з миттєвим 
зчепленням для приклеювання важких матеріалів
та предметів до стін та перекриття без необхідності 
додаткової фіксації. Завдяки своїй унікальній рецептурі 
залишається  еластичним, може забеспечити 
довготривале склеювання у найекстремальніших 
умовах в інтер'єрі та екстер'єрі.

→ ПРОФЕСІЙНИЙ: формула миттєвого зчеплення, 
що використовується професіоналами.

→ РОЗУМНИЙ: економить час і гроші, просто нанесіть, 
притисніть і готово.

→ ДОВГОВІЧНИЙ: постійно еластичний, що забезпечує 
тривалу міцну адгезію.

→ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ: унікальна гібридна 
технологія, що забезпечує найкращий результат 
в найекстремальніших умовах.

→ ЕКОЛОГІЧНИЙ: відповідає найвищим вимогам щодо 
безпеки навколишнього середовища.

FIXPRO
HIGH TACK
ORIGINAL

FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL - 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МІЦНИЙ КЛЕЙ 

З НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКИМ МИТТЄВИМ 

ЗЧЕПЛЕННЯМ, ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ 

РОБІТ. BOSTIK HIGH TACK ORIGINAL ПІДХОДИТЬ 

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ БАГАТЬОХ МАТЕРІАЛІВ 

ДО СТІН БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ФІКСАЦІЇ, А ОТЖЕ, 

ЕКОНОМИТЬ ЧАС І ГРОШІ

Bostik
– виробник клеїв 
з технологією 
високого 
зчеплення

Хочете зекономити час
та гроші при склеюванні? 
Нанесіть, притисніть, готово.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МІЦНИЙ КЛЕЙ 

ЗЧЕПЛЕННЯМ, ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ 

РОБІТ. BOSTIK HIGH TACK ORIGINAL ПІДХОДИТЬ 

ПРИКЛЕЮВАННЯ БАГАТЬОХ МАТЕРІАЛІВ 

ДО СТІН БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ФІКСАЦІЇ, А ОТЖЕ, 

290
МЛ

БІЛИЙ

УЛЬТРАМІЦНИЙ
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Міцний акриловий клей
Високе початкове і кінцеве зчеплення
Зазвичай не потребує додаткової 
фіксації під час нанесення
Підходить для  EPS та XPS
Легке нанесення і очищення
Не викликає корозію металів

FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP 
Клей з  на водній основі для всіх  
робіт всередині приміщень. Завдяки 
своїй унікальній формулі  він може 
приклеювати важкі предмети до стін 
і стелі майже без необхідності додаткової 
підтримки. Підходить для багатьох 
матеріалів, навіть EPS та XPS, можливо 
фарбувати для створення невидимого 
шву.

Прекрасна адгезія без грунтування
Адгезія до більшості навіть вологих 
поверхонь
Підходить для  EPS та XPS
Легке нанесення і очищення
Не викликає корозію металів

FIXPRO INTERIOR & WOOD UNIVERSAL
багатофункціональний клей на водній 
основі для всіх внутрішніх робіт. FIXPRO 
INTERIOR & WOOD UNIVERSAL підходить 
для склеювання багатьох поверхонь, 
таких як деревно-стружкові плити, ДВП, 
бетон, цегляна кладка, камінь. Підходить 
також для EPS та XPS, можна фарбувати 
для створення ідеальної кінцевої обробки 
поверхні. FIXPRO

INTERIOR 
& WOOD 

HIGH GRIP

FIXPRO 
INTERIOR 
& WOOD 

UNIVERSAL

ВИСОКОЯКІСНИЙ АКРИЛОВИЙ 

КЛЕЙ З ВИСОКИМ ПОЧАТКОВИМ 

ЗЧЕПЛЕННЯМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ 

ТА ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ КЛЕЙ  

ДЛЯ ДЕРЕВИНИ, ДЕКОРАТИВНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ, ДЕКОРАТИВНИХ ТА 

ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ ВСЕРЕДИНІ 

ПРИМІЩЕНЬ280
МЛ

БІЛИЙ

280
МЛ

БІЛИЙ

НОВИЙ!



Ультра швидке приклеювання та висока міцність
Прекрасна адгезія до більшості поверхонь
Стійкий до вологи і погодних умов
Майже без запаху
Економить час та гроші

FIXPRO EXPRESS унікальний надшвидкий та міцний 
клей для склеювання широкого спектру 
будівельних матеріалів, включаючи вертикальне 
приклеювання важких предметів. Ззабезпечує 
чудову адгезію до більшості матеріалів, таких як 
ПВХ, метал, дерево, поліуретан, сталь, алюміній, 
камінь та скло. FIXPRO EXPRESS можна 
використовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт 
для швидкого склеювання! 

→ ПРОФЕСІЙНИЙ: надзвичайно швидке 
затвердіння та нарощуванні міцності 
(<15 хвилин)

→ РОЗУМНИЙ: економія витрат завдяки тонкому 
клейкому шару 2 мм

→ ДОВГОВІЧНИЙ: стійкий до вологи та 
атмосферних впливів, що забезпечує тривале 
міцне зчеплення

→ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ: ідеальна адгезія до 
широкого спектру будівельних матеріалів

→ ЕКОЛОГІЧНИЙ: відповідає найвищим вимогам 
щодо безпеки навколишнього середовища

FIXPRO
EXPRESS

ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНО ШВИДКО СКЛЕЇТИ 

ДВА МАТЕРІАЛИ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ 

FIXPRO EXPRESS — МИТТЄВИЙ 

ГІБРИДНИЙ КЛЕЙ З ШВИДКИМ 

ЗАТВЕРДІННЯМ ТА НАДВИСОКОЮ 

МІЦНІСТЮ НА РОЗРИВ.

BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ 15

ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНО ШВИДКО СКЛЕЇТИ 

Express - 
надшвидкий 
клей - 15  хвилин 
і готово.

Не хочете марнувати час, 
потрібно щось приклеїти 
швидко?

290
МЛ

БІЛИЙ

15
ХВИЛИН 

І ГОТОВО!
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Безпечний для харчових продуктів
Для внутрішніх і зовнішніх робіт
Без запаху
Можна фарбувати для створення 
невидимого шва
Прекрасна адгезія до багатьох, навіть 
вологих, поверхонь
ЕС 1+ безпечний для вашого здоров’я

FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF
високоефективний, постійно еластичний 
високоміцний гібридний клей для 
внутрішнього та зовнішнього використання. 
Його перевагою є забезпечення чудової 
стійкості до УФ та атмосферних впливів. 
Склеює майже всі, навіть вологі, поверхні. 
Завдяки своїй унікальній рецептурі BOSTIK 
MULTI-USE WEATHERPROOF безпечний 
для харчових продуктів, швидко твердіє, 
не містить бульбашок і не дає усадки. 
Забезпечує прекрасне тривале зчеплення.

Кристально прозорий
Безпечний для харчових продуктів
Без запаху
Без усадки, довготривале зчеплення
Прекрасна адгезія до майже всіх, навіть 
вологих, поверхонь
EC1+ безпечний для здоров'я

FIXPRO MULTI USE INVISIBLE  
високоефективний, постійно еластичний 
кришталево прозорий гібридний клей 
високої міцності для внутрішнього 
використання. Склеює майже всі, навіть 
вологі, поверхні. Завдяки своїй унікальній 
формулі BOSTIK MULTI-USE INVISIBLE 
є безпечним для харчових продуктів, 
швидко твердіє, без бульбашок та не дає 
усадки. Забезпечує прекрасне тривале 
зчеплення.

FIXPRO
MULTI USE 

WEATHERPROOF

FIXPRO
MULTI USE 
INVISIBLE

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ НАДМІЦНИЙ 

ГІБРИДНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ 

ТА ЕКСТЕР'ЄРУ, ЯКИЙ МОЖНА 

ФАРБУВАТИ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ НАДМІЦНИЙ 

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ПРОЗОРИЙ 

ГІБРИДНИЙ КЛЕЙ

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНТЕР'ЄРІ

280
МЛ

БІЛИЙ

290
МЛ

ПРОЗОРИЙ 



Универсальний контактний клей швидкого затвердіння
Адгезія до більшості будівельних матеріалів
Підходить для пористих та непористих основ
Підходить для eps & xps
Без толуолу

FIXPRO UNIVERSAL - високоякісний будівельний 
контактний клей для внутрішнього використання 
для приклеювання всіх видів деревини, плінтусів, 
панелей, ДСП, металів, кераміки на кладку, бетон 
та камінь. FIXPRO UNIVERSAL є одним з найбільш 
універсальних будівельних клеїв. Забезпечує 
прекрасне міцне зчеплення.

FIXPRO 
UNIVERSAL

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КЛЕЙ 

ШВИДКОГО ЗАТВЕРДІННЯ 

НА ОСНОВІ КАУЧУКУ 

ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО 

ВИКОРИСТАННЯ
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280
МЛ

БЕЖЕВИЙ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КЛЕЙ 

ШВИДКОГО ЗАТВЕРДІННЯ 

НА ОСНОВІ КАУЧУКУ 

НОВИЙ!
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Bostik Perfect Fill 
Для професійного 
заповнення зазорів 
та отворів.
ПРЕКРАСНА АДГЕЗІЯ

Лінійка PERFECT FILL задовольнить ваші 
найвищі вимоги. Більшість продуктів можна 
наносити пістолетом або за допомогою 
дозатору, що робить лінійку надзвичайно 
універсальною та економить гроші.
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Високоякісна професійна пу піна з високим виходом
На 20 - 25% вищий вихід, ніж у стандартних пу пін
Швидке затвердіння для економії часу та грошей
Просте і точне нанесення
Прекрасні тепло - та звукоізоляційні властивості

PERFECT FILL MAXI PRO 70 PREMIUM FOAM
- ідеальне рішення для звичайних робіт з максимальним 
виходом для економії коштів. Для стиків між 
розділовими стінами, стелею та підлогою, порожнин 
навколо віконних рам та дверних коробок. Заповнення 
порожнин, в яких проходять труби, кабелі або проходів 
у стінах і стелі. MAXI 70 PRO прекрасно прилягає
до бетону, цегли, каменю, штукатурки, дерева, металу 
та багатьох пластмас, таких як пінополістирол, жорстка 
ПУ піна та ПВХ.

→ ПРОФЕСІЙНИЙ: Високий вихід - до 70 літрів
→ РОЗУМНИЙ: Можна різати уже 15 - 30 хвилин після 

нанесення - економить час
→ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: Відповідає найвищим 

вимогам щодо безпеки для довкілля

PERFECT FILL
MAXI PRO 70

PREMIUM FOAM

PERFECT FILL MAXI 70 PRO PREMIUM FOAM - ЦЕ 

ВИСОКОЯКІСНА ПУ ПІНА З ВИСОКИМ ВИХОДОМ, 

РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ СТВОРЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ 

МІЖ ДЕТАЛЯМИ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАПОВНЕННЯ 

ПОРОЖНИН. ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЯК СТІЙКІСТЬ,

ТАК І ЕЛАСТИЧНІСТЬ НЕРУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: Відповідає найвищим 

ВИСОКОЯКІСНА ПУ ПІНА З ВИСОКИМ ВИХОДОМ, 

МІЖ ДЕТАЛЯМИ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАПОВНЕННЯ 

Максимальний вихід 
та максимальна 
ефективність ПУ піни.

Вам потрібно заповнити зазори 
навколо дверей, вікон чи отвори 
у стінах чи стелі? Виберіть нашу піну 
MAXI PRO 70 PREMIUM, яка має 
найбільший вихід та економить ваш 
час і гроші.

870
МЛ

ЖОВТИЙ

НА 

25%
ВИЩИЙ
ВИХІД



20 BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ

Високий вихід до 65 літрів
Можна різати вже через 15 - 30 хвилин 
після нанесення
Високі тепло- та звукоізоляційні 
властивості
Забезпечує тривальне заповнення 
з'єднань
Прекрасна адгезія до більшості основ

PERFECT FILL MAXI PRO 65 FOAM можна 
використовувати для заповнення 
порожнин між розділовими стінами, 
стелею та підлогою, навколо віконних 
рам і дверних коробок. Заповнення 
порожнин, в яких проходять труби, кабелі 
або проходів у стінах і стелі. PERFECT 
FILL MAXI 65 PRO прекрасно прилягає 
до бетону, цегли, каменю, штукатурки, 
дерева, металу та багатьох пластмас, 
таких як пінополістирол, жорстка ПУ піна 
та ПВХ.

Може приклеїти 10 м² ізоляційних плит
Економить час і гроші - вода 
і змішування не потрібні
Низька вага для простого перенесення
Високі термоізоляційні властивості
Допомагає економити енергію - 
підходить для пасивних будинків
Постійно еластична, можна наносити 
штукатурку
Більш безпечна для довкілля, ніж 
традиційний цементні розчини

PERFECT FILL PANEL TACK DOUBLE можна 
застосовувати для високоефективного 
приклеювання пінополістиролу 
(EPS, EPS-P, XPS тощо), жорсткої 
поліуретанової піни (PUR/PIR) та панелей 
з мінеральних волокон на бетон, 
штукатурку та кладку, а також для 
заповнення швів між ізоляційними 
плитами.PERFECT FILL

MAXI PRO 65
FOAM

PERFECT FILL
PANELTACK

DOUBLE

ПУ ПІНА З ВИСОКИМ ВИХОДОМ 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНА ВИСОКОЯКІСНА ПУ 

ПІНА З НИЗЬКИМ РОЗШИРЕННЯМ 

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ

870
МЛ

ЖОВТИЙ

750
МЛ

ЖОВТИЙ
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PERFECT FILL
ALL SEASON

FOAM DOUBLE

Професійна всесезонна ПУ піна для 
низких температур до -15°c 
Швидке затвердіння - економить 
час та гроші
Високі тепло- та звукоізоляційні 
властивості
Можна наносити пістолетом 
та вручну
Прекрасна адгезія до більшості 
основ

PERFECT FILL ALL SEASONS FOAM 
DOUBLE - високоякісна всесезонна 
та зимова ізоляційна та будівельна 
пінополіуретанова піна, розроблена 
для створення ущільнення між 
будівельними деталями. Твердіє 
у відповідь на вологість повітря 
та будівельних матеріалів і може 
використовуватися взимку при 
температурі до -15°C. Це забезпечує 
як стійкість, так і еластичність 
нерухомих елементів. Має чудову 
адгезію до більшості будівельних 
матеріалів

PERFECT FILL
MULTI FOAM 

DOUBLE

ПУ піна з низьким розширенням 
для багатоцільового застосування
Швидко твердіє - економить
час та гроші
Високі тепло- та звукоізоляційні 
властивості
Можна наносити пістолетом 
та вручну
Прекрасна адгезія до більшості 
основ

PERFECT FILL MULTI FOAM DOUBLE  
- високоефективна ПУ піна для 
заповнення швів у конструкціях, 
перегородках, стиків у стелі 
та підлозі, проходів для труб, 
порожнин навколо віконних рам. 
дверних коробок та труб, які 
проходять через стіни та підлогу. 
Має чудову адгезію до більшості 
будівельних матеріалів. Завдяки 
унікальному адаптеру, можна 
наносити пістолетом та за допомогою 
дозатора (трубочки).

ПРОФЕСІЙНА ПУ ПІНА 

ДЛЯ БАГАТОЦІЛЬОВОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПУ ПІНА ТАКОЖ 

ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ДО - 15°C ДЛЯ БАГАТОЦІЛЬОВОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ

PERFECT FILL
WINDOW & 

DOOR DOUBLE

ПУ піна з низьким розширенням 
підходить для встановлення 
віконних рам з пвх
Швидко твердіє - економить
час та гроші
Високі тепло - та звукоізоляційні 
властивості
Можна наносити пістолетом 
та вручну
Прекрасна адгезія до більшості 
основ
Можна наносити пістолетом
та за допомогою дозатора

PERFECT FILL WINDOW & DOOR FOAM 
DOUBLE - високоефективна ПУ-піна 
для заповнення швів навколо віконних 
рам та дверних коробок, гаражних 
воріт тощо.  Може застосовуватися 
також у будівництві, у перегородках, 
стиках стелі та підлоги, проходах 
труб через стіни та підлоги. Має 
чудову адгезію до бетону, цегли, 
каменю, штукатурки, дерева, металу 
та багатьох пластмас, таких як EPS 
та XPS, жорстка ПУ піна та ПВХ. 
Завдяки унікальному адаптеру, 
можна наносити пістолетом 
та за допомогою дозатора (трубочки).

ПУ ПІНА ДЛЯ ВІКОН ТА 

ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ

750
МЛ

ЖОВТИЙ

750
МЛ

ЗЕЛЕНИЙ

750
МЛ

ЖОВТИЙ
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Потужний ефект
Швидка дія
Підтримає робочу зону чистою
Легко наноситься
Підходить для очищення

BOSTIK P100 FOAM'N"CLEAN POWER  
- високоефективний очищувач для 
видалення залишків незатверділої 
1 або 2-компонентної 
пінополіуретанової піни. Bostik P100 
Foam'N'Cleann Power також підходить 
для очищення пістолетів на нанесенні 
ПУ піни.

BOSTIK P100 
FOAM'N"CLEAN 

POWER

- високоефективний очищувач для 
видалення залишків незатверділої 

або 2-компонентної 
пінополіуретанової піни. Bostik P100 
Foam'N'Cleann Power також підходить 
для очищення пістолетів на нанесенні 

500
МЛ

ПРОЗОРИЙ

BOSTIK ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ, ПУ ПІНИ

НОВИЙ!

ПРОФЕСІЙНИЙ І ПОТУЖНИЙ
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BOSTIK, 131 РОК ІННОВАЦІЙ
Застосовуючи передові технології для розробки все більш 
інноваційних рішень, Bostik досяг міжнародного успіху і став
лідером світового класу у галузі виробництва клеїв.

БЕЗПЕКА
Ми застосовуємо інноваційні технології для 
вирішення вимог щодо дотримання законодавства, 
екостійкості та охорони навколишнього середовища. 
Ми продовжуємо розробляти більш безпечні рішення, 
які відповідають суворим стандартам безпеки, щоб 
забезпечити здоров’я та комфорт тих, хто займається 
виробництвом, використовує чи отримує вигоди від 
наших розумних рішень.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
У разі застосування як частина цілої системи, наші 
розумні рішення для склеювання дають змогу 
клієнтам та користувачам досягти найвищого рівня 
ефективності та якості з одночасним зниженням 
витрат та покращенням продуктивності.

ГНУЧКІСТЬ
Високоефективі властивості наших розумних рішень 
для склеювання дозволяють їм пристосовуватися 
до всіх видів поверхонь та матеріалів та склеювати 
матиріали в найскладніших умовах. Ці рішення прості 
у використанні та мають багато переваг перед іншими 
методами склеювання та скріплення.

ШВИДКА РЕАКЦІЯ НА ЗМІНИ
Ми постійно застосовуємо інновації та технічні 
ноу-хау, щоб додати розумні рішення, які поєднують 
чудові характеристики склеювання з іншими 
функціональними можливостями, щоб задовольнити 
високі вимоги наших ринків, клієнтів та кінцевих 
споживачів, що постійно змінюються.
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витрат та покращенням продуктивності.

ЗРОБИ САМОСТІЙНО
ЯК ПРОФІ!
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