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Rodzinna pamiątka z ceramiki, ulubiony kubek czy pasująca idealnie 
do wystroju ramka. Chwila nieuwagi, a wspomnienia i sentyment rozsypują 
się w kawałki. Nie muszą jednak lądować w koszu.

Z pomocą przyjść może jeden z nowych klejów naprawczych marki Bostik. 
W kilku prostych krokach przywrócimy dawny blask Twoim ulubionym 
przedmiotom.

Uniwersalny charakter, szeroki wachlarz zastosowań i wytrzymałość 
łączenia to cechy, które sprawiają, że kleje naprawcze Bostik sprawdzą 
się w wielu codziennych sytuacjach, domowych naprawach, czy pracach 
dekoracyjnych. Wystarczy odrobina kleju, by nadać ulubionym przedmiotom 
drugie życie.

środowiska. Nieustannie szukamy proekologicznych rozwiązań, które 
pozwolą generować mniejszą liczbę odpadów, nie tylko w naszych 
zakładach, ale i w Waszych domach.

A więc, nie wyrzucaj – napraw i wykorzystaj!
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FIX&GLUE ŻEL 
SZYBKI . MOCNY . BEZPIECZNY

Uniwersalny klej cyjanoakrylowy w żelu. Posiada najbardziej  
zaawansowaną technologicznie recepturę pośród wszystkich klejów  
sekundowych. Dzięki niej wiązanie kleju jest nie tylko supermocne, ale 
też zachowuje elastyczność.

� Błyskawiczne wiązanie (do 60 s)

� Odporny na uderzenie

� Zapewnia trwałe mocowanie

� Nie skleja natychmiast palców (do 5 s)

� Bezpieczny (niedrażniący, bezwonny)

� Precyzyjna aplikacja dzięki żelowej konsystencji

Materiały:
Skleja 99,9% materiałów
(oprócz PP, PE, PTFE)
Kolor:
  Bezbarwny
Pojemność:
  Tubka 2 g

SPEED GLUE LIQUID  
KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY

Klasyczny klej sekundowy cyjanoakrylowy o płynnej  konsystencji. 
Idealny do drobnych napraw. Zapewnia wiązanie w kilka sekund.

� Uniwersalny

� Idealny do drobnych napraw

� Szybkie wiązanie

� Niewidoczna spoina

Materiały:
Ceramika, większość tworzyw 
sztucznych, guma, metal, 
aluminium, szkło, drewno, skóra, 
karton
Kolor:
  Bezbarwny
Pojemność:
  Tubka 2 g
  Płachta 2 g    x 12 szt.



SPEED GLUE EASY 

KLEJ SEKUNDOWY Z PĘDZELKIEM 

Uniwersalny klej sekundowy cyjanoakrylowy w butelce
z pędzelkiem.

� Uniwersalny

� Krótki czas naprawy

� Wygodna i precyzyjna aplikacja dzięki butelce z pędzelkiem

Materiały:

Ceramika, większość tworzyw 
sztucznych, guma, metal, 
aluminium, szkło, drewno, skóra, 
karton
Kolor:
  Bezbarwny
Pojemność:
  Butelka 8 g

EPOXY FIX RAPID TRANSPARENT 
SZYBKI KLEJ EPOKSYDOWY

Transparentny, dwuskładnikowy klej epoksydowy o szybkim 
wiązaniu. Odporny na: czynniki chemiczne, warunki atmosferyczne 
i wodę, uderzenia i wstrząsy, obróbkę mechaniczną. Wypełnia 
ubytki.

� Szybkie wiązanie w 7-10 minut

� Niewidoczna spoina

� Supermocny

� Uniwersalny

Materiały:

Skleja 99,9% materiałów 
(oprócz PP, PE, PTFE)
Kolor:
  Bezbarwny
Pojemność:
  Strzykawka 2 x 3 ml
  Strzykawka 2 x 12 ml
  Tubka 2 x 5 ml  

1 2 3 4

1. Odłam końcówki dyszy, wyciśnij odpowiednią ilość kleju na dołączoną tackę.
2. Dokładnie wymieszaj składniki szpatułką do uzyskania jednorodnej konsystencji.
3. Nałóż mieszaninę na jedną z łączonych powierzchni (żywotność kleju wynosi ok. 1 minutę po wymieszaniu).
4. Mocno dociśnij klejone powierzchnie do siebie; czas wstępnego sieciowania kleju wynosi ok. 5-10 minut.
5. Po wyciśnięciu kleju oczyść dyszę z resztek produktu i przy pomocy zatyczki znajdującej się między     
    tłoczkami zatkaj dysze w strzykawce.
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EPOXY FIX METAL SUPER STRONG 

SUPERMOCNY EPOKSYDOWY KLEJ METALOWY

Supermocny klej dwuskładnikowy epoksydowy zawierający drobiny 
metalu (tzw. „płynny metal”). Wypełnia ubytki. Idealny do naprawy 
metalowych części uszkodzonych w wyniku korozji, tarcia, zerwania  
i pęknięcia w urządzeniach pracujących w bardzo trudnych warunkach.

� „Płynny metal”

� Wysoka wytrzymałość
� Odporny na wodę, temperaturę, czynniki chemiczne

Materiały:

Metale, ich stopy i odlewy 
(aluminium, stal nierdzewna, 
żelazo, żeliwo, brąz, mosiądz), 
szkło, ceramika, drewno, kamień, 
korek, cegła, beton
Kolor:
  Srebrny
Pojemność:
  Strzykawka 2 x 12 ml

EPOXY FIX METAL  
EPOKSYDOWY KLEJ METALOWY

Profesjonalny klej dwuskładnikowy, epoksydowy zawierający drobiny 
metalu (tzw. „płynny metal”). Odporny na: czynniki chemiczne, warunki 
atmosferyczne i wodę, uderzenia i wstrząsy, obróbkę mechaniczną.  
Wypełnia ubytki.

� Odporny na wstrząsy, uderzenia i ścieranie

� „Płynny metal”

� Odporny na czynniki chemiczne

Materiały:

Metale, ich stopy i odlewy 
(aluminium, stal nierdzewna, 
żelazo, żeliwo, brąz, mosiądz), 
szkło, ceramika, drewno, kamień, 
korek, cegła, beton
Kolor:
  Srebrny
Pojemność:
  Tubka 2 x 5 ml 



FIX & SAFE MEDIUM 
KLEJ DO ZABEZPIECZANIA GWINTÓW
Uniwersalny klej anaerobowy do zabezpieczenia śrub i gwintów przed 
odkręceniem z powodu drgań czy wibracji. Utwardza się pod wpływem 
odcięcia dopływu powietrza podczas zakręcania śruby. Klej o średniej 
sile wiązania – demontowalny.

� Zabezpiecza śruby przed luzowaniem się
� Nie ścieka z powierzchni klejonej

� Szybkie utwardzenie (15 minut)

Materiały:
Mosiądz, miedź, magnez, żelazo, 
stal, nikiel, aluminium
Kolor:
  Niebieski
Pojemność:
  Butelka 10 g
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FIX&GO  
KLEJ DO BUTÓW

Klej do naprawy obuwia. Tworzy bardzo mocną, odporną i jednocześnie 
elastyczną spoinę. Nadaje się również do naprawy innych przedmiotów 
wykonanych ze skóry i skaju.

� Ekstremalnie mocny i elastyczny

� Do klejenia obuwia codziennego i sportowego

� Odporny na warunki atmosferyczne

� Bezbarwny

Materiały:
Skóra, skaj, różnego rodzaju gumy, 
tkaniny powlekane, większość 

Nie stosować do PP, PE, PTFE
Kolor:
  Bezbarwny
Pojemność:
  Tubka 20 ml



FIX SOFT PLASTIC  
KLEJ DO MIĘKKIEGO PLASTIKU

Wodoodporny klej przeznaczony do naprawy wyrobów 
wykonanych z elastycznych tworzyw sztucznych. Umożliwia 
klejenie pod wodą. Odporny na promieniowanie UV oraz 
czynniki chemiczne (m.in. rozcieńczone kwasy i zasady,  
detergenty, olej). Do produktu jest dołączona łatka naprawcza.

� Elastyczne wiązanie

� Klejenie pod wodą
� Bezbarwne połączenie

Materiały:

Miękkie PVC, tkaniny powlekane 
Nie stosować do PP, PE, PTFE
Kolor:
  Bezbarwny
Pojemność: 
  Tubka 20 ml

FIX HARD PLASTIC  
KLEJ DO TWARDEGO PLASTIKU

Specjalistyczny klej do naprawy przedmiotów użytku domowego 
wykonanych z twardego PVC. Klei na zasadzie „spawania na 
zimno”, czyli częściowo rozpuszcza łączone elementy plastiku, 
zapewniając bardzo mocną spoinę.

� Odporny na wodę i chemikalia

� Bardzo mocne wiązanie („spawanie na zimno”)

� Niewidoczna spoina

Materiały:

PVC, ABS, szkło akrylowe 
(perspex), TR, EVA 
Nie stosować do PP, PE, PTFE
Kolor:
  Transparentny
Pojemność:
  Tubka 20 ml
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NEO FIX 
KLEJ MONTAŻOWY NEOPRENOWY

Klej montażowy do mocowania materiałów budowlanych  
i wykończeniowych. Umożliwia klejenie na powierzchniach pionowych 
(nie spływa). Jest elastyczny, wypełnia oraz niweluje drobne nierówności 
podłoża.
 

� Idealna konsystencja (nie spływa)

� Supermocny

� Zastępuje wkręty, gwoździe, kołki i nity

� Odporny na warunki atmosferyczne

Materiały:
Drewno, metal, korek, kamień, 
szkło, ceramika, płyty pilśniowe, 
gipsowo-kartonowe, tworzywa 
sztuczne, cegła, beton, tynk 
Nie stosować do PP, PE, PTFE
Kolor:
  Jasnobrązowy
Pojemność:
  Tubka 80 ml

1 2 3

4 5 6

1. Nałóż klej w postaci punktów lub pionowych pasków.
2. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie. 
3. Następnie zdecydowanie oderwij.
4. Odczekaj 3 minuty, klej powinien być suchy w dotyku.
5. Po tym czasie dociśnij ponownie klejone elementy. 
     • Ostukaj gumowym młotkiem. 
     • Większe elementy klejone pionowo dodatkowo zabezpiecz podparciem.
6. Pozostaw na 12 godzin – do uzyskania pełnej wytrzymałości.
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