
BOSTIK PROFESIONALIOS 
MONTAVIMO PUTOS

Sandarinimui, užpildymui, klijavimui
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FOAM’N’FILL PRO B3

Profesionalios mažo plėtimosi putos. Sertifikuota:

- IEN 1609 Trumpalaikis vandens garų poveikis

- SO 717-1 Bendras garso izoliavimas

- EN 12086 Laidumas vandens garams

- EN 12667 Šiluminės savybės

- DIN 12354-3 Bendras garso izoliavimas

Kokybiškai užpildo tarpus, puikiai mažina triukšmo pralaidumą,

užtikriną puikią šilumos izoliaciją (šiluminis laidumas nuo 30

mW/m.K)

Naudojama užsandarinti sujungimus aplink langų ir durų rėmus bei

konstrukcijų, pertvarų sujungimus, lubų ir grindų sujungimus,

sujungimus vietose, kur vamzdžiai nutiesti per sienas ir grindis.

Puikiai sukimba su betonu, akmeniu, tinku, mediena, metalu ir

dauguma plastikinių paviršių, pvz., EPS ir XPS, kietomis PU

putomis bei uPVC.
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FOAM’N’FILL WINTER PRO B3

Profesionalios mažo plėtimosi montavimo putos, skirtos

naudojimui šaltuoju metų laiku, tačiau dėl plataus panaudojimo

temperatūrų diapazono puikiai tiks ir šiltesniame ore – nuo -15°C

iki +35°C. Sertifikuotos dėl mažiausių emisijų „EC1 Plus“ ir „ A+“.

Kokybiškai užpildo tarpus, puikiai mažina triukšmo pralaidumą,

užtikrina puikią šilumos izoliaciją (šiluminis laidumas nuo 30

mW/m.K). Didelė 35–40 litrų išeiga.

Naudojama užsandarinti sujungimus aplink langų ir durų rėmus bei

konstrukcijų, pertvarų sujungimus, lubų ir grindų sujungimus,

sujungimus vietose, kur vamzdžiai nutiesti per sienas ir grindis.

Puikiai sukimba su betonu, akmeniu, tinku, mediena, metalu ir

dauguma plastikinių paviršių, pvz., EPS ir XPS, kietomis PU

putomis bei uPVC.
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FOAM’N’FILL MAXI SUPER PRO B3

Specialios maksimalios išeigos profesionalios putos:

- Flakone 870 ml

- Išsipučia iki 65 L

Puikios darbinės ir eksploatacinės savybės:

- Puikiai izoliuoja garsą ir šilumą.

- Pjaustymo trukmė nuo 15 min.

- Plėvelės susiformavimo laikas nuo 6 min.

- Įvertintos langų montuotojų.

Naudojamos norint užsandarinti sujungimus aplink langų ir durų

rėmus bei konstrukcijų, pertvarų sujungimus, įvairias statybos

konstrukcijų ertmes. Pasižymi geru sukibimu su betonu, akmeniu,

tinku, mediena, metalu ir dauguma plastmasinių paviršių, pvz., EPS

ir XPS, kietomis PU putomis bei uPVC.
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FOAM’N’FILL FLEX AIRSTOP

Profesionalios elastinės išskirtinės kokybės montavimo putos

Itin mažas oro prasiskverbimas, geriausiomis sandarinimo

savybėmis pasižyminčios putos rinkoje, išbandytos iki 1050 Pa

slėgio testuose. Elastingos formulės, tinkamos naudoti daug

judantiems sujungimams. Geriau slopina garsą. Didelė išeiga,

puikus sukibimas.

Pagal „EC1 Plus“ ir „A+“ sertifikuotas produktas, taip pat:

- EN 1026 ir EN 12114

- EN 12086 pralaidumas vandens garams

- EN 1609 trumpalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus

- ISO 10534 garso sugerties koeficientas

- DIN 12354-3 sujungimų garso izoliacija

- DIN 18542 oro pralaidumas
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PANELTACK EIFS PRO

Stiprios klijuojančios putos, efektyviai sujungia fasadų izoliacines

plokštes. Trumpesnė darbo trukmė. Puiki šiluminė izoliacija.

Išbandyta pagal ETA 004:2000 – sukibimas nenaudojant

mechaninių tvirtinimo priemonių. Bandymus atliko „IFBT GmbH“ –

Institut für Fassaden - und efestigungstechnik Nr. 13 - 233.

Produktas atsparus vandeniui, puvimo procesui, neprarandantis

tamprumo ir tinkamas tinkuoti, pasižymintis labai gera struktūra ir

užtikrinantis puikų sukibimą.

Tinkamai panaudotas produktas padeda taupyti pastatų energiją

ir padeda įgyvendinti pasyvaus namo ir mažai energijos

sunaudojančio namo koncepcijas.

Gali būti naudojamos siekiant užtikrinti montuojamo poliestireno

(EPS, EPS-P, XPS ir pan.), kietų poliuretano putų (PUR/PIR) ir

mineralinio pluošto plokščių efektyvų sukibimą, jas tvirtinant prie

betono, tinko ir mūro, taip pat sujungimams tarp izoliacinių

plokščių užpildyti.
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PAPILDOMA INFORMACIJA

Visos Bostik PRO montavimo putos:

- atitinka BREEAM reikalavimus, nurodytus skirsnio „Sveikata ir gerovė“ dalyje

„Hea 02. Patalpų oro kokybė“, dėl lakių organinių junginių (VOC) skleidimo

lygių. Sertifikuotos dėl mažiausių emisijų „EC1 Plus“ ir „ A+“.

- skirtos tiksliam dozavimui profesionaliais putų pistoletais. Galime

sukomplektuoti aukštos kokybės pistoletus Bostik T600 ir Bostik T620.
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