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FIXPRO 

AKWARIA • WITRYNY 

KARTA TECHNICZNA 

 
 
KLUCZOWE KORZYŚCI 
- TRWALE WODOOPORNY 
- PRZEZROCZYSTY 
- BEZPIECZNY DLA ORGANIZMÓW WODNYCH 
 

      
OPIS PRODUKTU 
SILIKONOWY, WODOODPORNY KLEJ MONTAŻOWY, 
dedykowany do łączenia elementów akwariów, terrariów, 
gablot, regałów, witryn i mebli szklanych. Tworzy trwałą, 
elastyczną, odporną na zanurzenie i promieniowanie UV.  
 
ZASTOSOWANIA 

• wodoodporne klejenie i uszczelnianie konstrukcji 
szklanych: akwariów, terrariów, gablot, regałów, 
witryn i mebli szklanych 

• uszczelnianie złączy w połączeniach ze szkłem, 
metalami (zabezpieczonymi antykorozyjnie) i 
ceramiką, gdzie wymagana jest odporność na 
wodę, np. szklanych paneli, pustaków szklanych  

• uszczelnianie i spoinowanie elementów 
fasadowych 
 
 
 
 
 
 

 
DANE TECHNICZNE 

Baza silikon octowy 

System utwardzania w kontakcie z wilgocią 

Temperatura aplikacji +5°C do +40°C 

Ciężar właściwy 1,03 g/ml 

Ściekanie wg normy ISO 7390: < 2 
mm 

Kożuszenie  Ok. 5-6 minut (przy 23°C i 
50% wilgotności względnej) 

Czas utwardzania 
Ok. 2 mm dziennie (przy 
23°C i 50% wilgotności 
względnej) 

Skurcz < 5% 

Odporność termiczna  
po utwardzeniu  od -50°C do +180°C 

 
RODZAJE POWIERZCHNI 
szkło, ceramika, anodowane lub lakierowane proszkowo 
aluminium i inne metale (zabezpieczone antykorozyjnie) 
oraz tym podobne powierzchnie szkliwione, emaliowane lub 
glazurowane 
   
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Usunąć z podłoża tłuszcze, brud i inne zanieczyszczenia.  
Szkło musi być idealnie czyste. Do czyszczenia poleca się 
zastosować środki na bazie alkoholu i suchą szmatkę, którą 
należy często zmieniać. Oczyszczonych powierzchni nie 
dotykać palcami. Do czyszczenie nie stosować wody z 
mydłem (pozostałości mydła mogą osłabić przyczepność 
kleju). 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
KLEJENIE: 
Zdjąć nakrętkę, uciąć wierzchołek kartusza powyżej gwintu, 
potem nakręcić końcówkę i uciąć na szerokość 
odpowiadająca wielkości spoiny. W celu doboru 
grubości dna i boków akwarium stosować się do normy DIN 
32622. Zalecana minimalna grubość spoiny miedzy bokami 
oraz bokami a dnem wynosi 2 mm. Fugę wygładzić 
szpachelka w ciągu 5 minut od nałożenia kleju. Spoiny 
narożne od wewnątrz akwarium uformować na kształt 
trójkąta w przekroju, tak by ich szerokość wynosiła od 3 do 
5 mm (w zależności od wysokości słupa wody). Akwarium 
nie wolno napełniać woda ani transportować przed 
całkowitym utwardzeniem kleju (ok. 7 dni). Przed 
napełnieniem akwarium dokładnie wypłukać woda. Do 
wygładzania spoiny użyj Bostik Perfect Seal „GŁADKA 
FUGA” i dedykowanej Szpachelki. 
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NARZĘDZIA 
Pistolet ręczny lub pneumatyczny 
 
CZYSZCZENIE 
Świeże zabrudzenia można usunąć za pomocą … 
Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do 
czyszczenia rąk stosować specjalne ściereczki czyszczące 
Bostik Cleaning Wipes T150. 
 
UWAGI 
Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w 
karcie bezpieczeństwa produktu. Nie stosować do PE, PP, 
PTFE, neoprenu, luster, powierzchni bitumicznych, 
kamienia naturalnego i tzw. miękkich plastików.  
 
OKRES TRWAŁOŚCI 
24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w 
temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie 
do -15°C. 
 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
ART. NR RODZAJ 

BOK634037 300 ml kartusz 

 
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 
doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 
nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 
wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 
Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 
test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 
Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 
wyczerpującego. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61 89 61 740 

http://www.bostik.pl/

