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MS Polimer’ler, Poliüretan ve Silikonun güçlü 
özelliklerinin birleştiği, tek komponentli ürünlerdir.

YENİ JENERASYON 
SMP ESASLI ÇÖZÜMLER

- Çözücü içermez.
- Solvent içermez.
- İzosiyanat içermez.
- Silikon içermez.

- Düşük büzüşme özellikli.
- Bitüm içermez.
- Düşük emüsyonlu.
- Nötral karakterde.

MS - POLİMER                            SİLİKON                           POLİÜRETAN

mekanik
dayanıklılık

toz
tutma

kenar bölgelerde kir
tutmama özelliği

boyanabilme
özelliği

çevre
uyumluluğu

hava kabarcığı
oluşmama özelliği

düşük ısıda
püskürtme kabiliyeti

yapısını koruyabilme
özelliği

hızlı kuruma
özelliği

depolanabilme
özelliği

çok yüksek
UV dayanıklılığı

yapışma
özelliği

mekanik
özellikler
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ÜRÜN TANImI
MSP 2720, çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve 
izosiyanat içermeyen SMP esaslı derz dolgu mastiğidir. Alman DIN 
18540 F normlarına göre polimer enstitüsü tarafından kontrol 
edilmiştir. DIN 52452 / 4. bölüm normlarına göre boyamaya 
uygundur. Bir çok boya çeşidi bulunması nedeniyle kullanılacak 
boya ile önceden test edilmelidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Özellikle yüksek ve hareketli yapılar ve yapıdaki tüm iç ve dış 
dilatasyon derzlerinin yalıtımında kullanılır.
- Tüm yapı alanlarında, örneğin; pencere, kapı ve çatı 
bölümlerinde,
- Ahşap ve metal yapıların derzlerinde,
- Prefabrik elemanların birleşim detaylarında,
- Gıda ile temas eden derzlerde.

ÖzELLİKLER
- Su geçirmezdir ve hava nemiyle birlikte elastik ve esnek bir 
özelliğe kavuşur.
- Hava koşullarından ve genleşme hareketlerinden etkilenmez.
- Solvent, silikon içermez ve kokusuzdur.
- Çok iyi UV dayanıklılığı vardır.
- Tek komponentlidir. 
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Çok düşük büzülme.
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücü.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Yangına dayanıklıdır, DIN 4102-1’e göre B2 sınıfı
- EN 15651-1’e göre CE Belgesine sahiptir. 

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Derzlerin oluşumunda DIN 18540 normu ölçü olarak alınır. Üçgen 
derzlerin kapanması gerekmektedir. Polietilen köpükten oluşan 
ön dolgu profilleri kesin olarak derz tabanındaki Bostik 2720 
MS’in yapışmasını önler. Ön dolgu malzemeleri Bostik 2720 MS ile 
uyumlu olmalıdır. 
- Primer kullanmadan, örneğin; anodik alüminyum, beton 
galvanizli çelik saç, sert PVC, polistriol ve makrolon da 
kullanılabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Bostik 5075 Primer 
gerekir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2720 MS ile DIN 52452 / 1. bölüme 
uygunluk göstermelidir. Örneğin; bitümlü, veya yağ içeren ürünler 
uyumsuzluk gösterir. 
- Plastik ve akrilik kaplama ile olan yapışma ve uygunluk, konu ile 
ilgili olarak kontrol edilmelidir. 
- Kaplanmış yüzey uygulamalarının (örneğin, hidrofobik cepheler) 
uygunluğun bir ön kontrolünün yapılması gereklidir. 
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş  
tabancaya takılır.
- Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya 
yerleştirilir. Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine 
vidalanır. 
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere sıkılan Bostik 2720 MS’in yüzeyi hemen nemli spatula, 
perdahlama tahtası, derz demiri veya parmakla düzleştirilmelidir. 
- Daha sonra yapışkan bant çıkartılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini 
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

GÜvENLİK
Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

AMbALAj
290 ml plastik kartuş / kolide 25 adet. 
600 ml sosis / kolide 20 adet (koyu kahverengi hariç).

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve 
nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla 
depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

MSP 2720
SMP Esaslı Mastik

TEKNİK vERİLER

Renk Beyaz, gri, koyu kahve

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) < 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-PY) 1,5 gr / cm³ 

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) 2 - 3 saat

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 2 mm / 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - % 3

Kopmada uzama (2 mm film) > % 450

% 100’de Esneme - Gerilim değeri
(DIN 52455 NWT-1-A2-100) 0,3 - 0,4 N / mm²

Shore A sertliği
(DIN 53505, 4 hafta 23°C /% 50 r.F.) ~ 25

Orjinal halini alabilme kabiliyeti
(DIN EN 27389-B-200) > %70

Genleşme oranı (derz genişliğine bağlı) %25

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga 
Genişliği

(mm)

Fuga 
Derinliği

(mm)

Derz
uzunluğu 

(m) 290 ml 
kartuş

Derz 
uzunluğu (m) 
600 ml sosis

5 5 ~12 ~25

10 6 ~5 ~12

20 10 ~1,5 ~3,5-4,0

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 

2
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ÜRÜN TANImI
MSP 2730 çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve 
izosiyanat içermeyen, SMP esaslı derz dolgu mastiğidir. Alman DIN 
52452 / 4. bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Bir çok 
boya çeşidi bulunması nedeniyle kullanılacak boya ile önceden 
test edilmelidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Yapıların iç ve dış bölümlerindeki bağlantı ve genleşme derzleri 
için uygundur.
- Tüm yapı alanlarında, örneğin; pencere, kapı ve çatı 
bölümlerinde,
- Ahşap ve metal yapıların derzlerinde,
- Prefabrik elemanların birleşim detaylarında,
- Gıda taşıma araçları ve gıda üretim tesislerinde.

ÖzELLİKLER
- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik ve esnek bir özelliğe 
kavuşur.
- Çözücü maddelerden arındırılmış ve kokusuzdur.
- Çok iyi UV dayanıklılığı vardır.
- Tek komponentlidir. 
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Çok düşük büzülme.
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücü vardır.
- Solvent, silikon ve PCB içermez.
- EN 15651-1’e göre CE Belgesine sahiptir.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Derzlerin oluşumunda DIN 18540 normu ölçü olarak alınır. Üçgen 
derzlerin kapanması gerekmektedir. Polietilen köpükten oluşan 
ön dolgu profilleri kesin olarak derz tabanındaki Bostik 2730 
MS’in yapışmasını önler. Ön dolgu malzemeleri Bostik 2730 MS ile 
uyumlu olmalıdır.
- Primer kullanmadan, örneğin; anodik alüminyum, beton 
galvanizli çelik saç, sert PVC, polistriol ve makrolon da 
kullanılabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Bostik 5075 Primer 
gerekir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler; temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2730 MS ile DIN 52452 / 1. bölüme 
uygunluk göstermelidir. Örneğin; bitümlü, veya yağ içeren ürünler 
uyumsuzluk gösterir. 
- Plastik maddeler ile olan yapışma ve uygunluk, konu ile ilgili 
olarak kontrol edilmelidir. 
- Kaplanmış yüzey uygulamalarının (örneğin, hidrofobik cepheler) 
uygunluğun bir ön kontrolünün yapılması gereklidir. 
- Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuşatıcı maddeden 
dolayı bir yapışma kaybı mümkün olabilir.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya 
yerleştirilir. Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine 
vidalanır. 
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere sıkılan Bostik 2730 MS’in yüzeyi hemen nemli spatula, 
perdahlama tahtası, derz demiri veya parmakla düzleştirilmelidir. 
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini 
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir. AMbALAj

290 ml plastik kartuş / kolide 25 adet. 
600 ml sosis / kolide 20 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve 
nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla 
depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

SARFİYAT

Fuga 
Genişliği

(mm)

Fuga 
Derinliği

(mm)

Derz
uzunluğu 

(m) 290 ml 
kartuş

Derz 
uzunluğu (m) 
600 ml sosis

5 5 ~12 ~25

10 6 ~5 ~12

20 10 ~1,5 ~3,5-4,0

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

MSP 2730
SMP Esaslı Mastik

TEKNİK vERİLER

Renk Beyaz, gri

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertleştirme sistemi Hava Nemi aracılığıyla

Konum durumu 
(DIN 52454-ST-U-26-23)

Sağlam konumda 
< 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-PY) 1,5 gr / cm³

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 1 saat

Tam kürlenme zamanı 
(+23°C / %50 r.F.) ~ 2,5 mm / 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - %10

Kopmada uzama (2 mm film) > % 450

% 100’de esneme - Gerilim değeri
(DIN 52455 NWT-1-A2-100) ~ 0,4 N / mm²

Shore A sertliği  
(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 30

Orijinal halini alabilme kabiliyeti 
(DIN EN 27389-B-200) > %60

Genleşme oranı (derz genişliğine bağlı) %25

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 

2
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ÜRÜN TANImI
Bostik SuperGrip 5075, SMP esaslı, mastik tarzındaki 
sızdırmazlık maddelerinin, emici ve gözenekli alt yüzeylere 
(beton, sıva vb) daha iyi yapışması ve mukavemet değerlerinin 
artması için formülize edilmiş özel bir üründür. Aşağıdaki astar 
uygulama tablosu, kesin uygulama alanlarını göstermektedir.

KULLANILDIğI YERLER
- Emici yüzeylerde,
- Beton, sıva ve benzeri mineral esaslı yüzeylerde.

ÖzELLİKLER
- Sarfiyatı azaltır.
- Mukavemeti artırır.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
Uygulama yapılacak derz, kuru, temiz, tozdan, yağdan ve diğer 
yapışmayı engelleyici parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAmA
- Astarı eşit biçimde alt yüzeyin üzerine uygulayın ve 
havalandırın. Havalandırmanın ardından seçilen mastiği 
uygulayın. 
- İşleme ısısı: +5 ile +30°C arasında olmalıdır.

AMbALAj
1 lt’lik teneke kutu.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

SuperGrip 5075
Astar

TEKNİK vERİLER

Malzeme Uygunluk

Çelik Parlak, Galvanizli Astarsız

Paslanmaz çelik ST 1,4301
ST 1,4571

Astarsız
Tavsiye edilmez

Alüminyum Parlak, Eloksallanmış,
Toz, boya kaplı Astarsız

Bakır Astarsız

Eternit 5075

Gözenekli beton 5075

Sıva 5075

Fayans Sırlı, Terakota Astarsız

Klinker / Sert tuğla Kaygan, Kumlanmış,
Kerpiç tuğla Astarsız

Cam Astarsız

Odun

Doğal, DD vernik, Renkli 
vernik, sulu, Akril, sulu
Alkid, benzin, Alkid, 
terebentin, Kalın filmli, 
renkli vernik

5075

Formika Denenmeli

Doğal taş Mermer, Diğer taşlar Denenmeli

Suni taş Denenmeli

Fiberglas
Kompozit plastik, 
Poliester, Epoksi 
reçinesi

Astarsız

ABS Polimer, 
Akrilonitril Bütadien Stiren 5075

PVC Polivinil Kolorür Sert
Yumuşak

Astarsız
Tavsiye edilmez

Polikarbonat Astarsız

PMMA (Pleksiglas) Akrilik levha Astarsız

Polistiren Astarsız

Poliolefin (PE, PP) Astarsız

Florlu Polimerler Astarsız

+5 ~ +35°C 

21
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ÜRÜN TANImI
Bostik WeatherSeal, alkoksi esaslı, içte ve dışta, özellikle 
dış cephelerin sızdırmazlık işleri için formülize edilmiş çok 
amaçlı kullanıma uygun, esnek nötral karakterde bir dış cephe 
silikonudur.  

KULLANILDIğI YERLER
- Alüminyum giydirme cephe uygulaması (Curtain Wall) 
derzlerinde kullanılır.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur. 
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- EN 15651-1’e göre CE Belgesine sahiptir.
 
UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. 
- Derzlerde daha önce kullanılmış dolgu malzemesi 
artıkları veya tutunmayı engelleyen yabancı maddeler  
temizlenmelidir.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara maskeleme bantı 
çekilmelidir.
- Yapışma aderansını artırmak için yüzeye astar kullanılması 
önerilir. Özellikle gözenekli yüzeyler için astar gereklidir, 
amacına uygun astarın seçimine önem verilmelidir.

UYGULAmA
- Sızdırmazlık malzemesi uygulama öncesinde DIN 18540 
normu esas alınarak; derzin genişliği derinliğin 2 katı olacak 
şekilde hesaplanmalıdır.
- Derz genişliğine uygun çapta polietilen dolgu fitilleri ile 
derz sızdırmazlık malzemesinin 3 taraflı yapışmasını önlemek 
amacıyla derze yerleştirilmelidir.
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında derzlerin bir defada ve boşluk kalmadan 
sürekli ve düzgün bir uygulama ile doldurulması gerekir.
- Derzlere silikon sıkıldıktan sonra, derzdeki fazlalıklar uygun 
bir spatula veya düzeltme aparatı ile düzeltilmelidir. 
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, kullanımdan hemen 
sonra uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

AMbALAj
300 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.
600 ml sosis / kolide 20 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

WeatherSeal
Cephe Silikonu

TEKNİK vERİLER

Renk Siyah

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ≥ 1,3

Elastikiyet % (DIN 53504) ≥ %800

Shore A Sertliği  (EN ISO 868) ~ 30

Yoğunluk (gr / cm³) 1,5 ± 0,05

Çekme Özellikleri Mpa (EN ISO 8339)
Sekant Modülü

≤ 0,4 (250°C) 
≤ 0,6 (-200°C)

Derz Hareket Kabiliyeti (%) ± 25

Elastik Geri Dönüş ( EN ISO 7389) (%) ≥ % 70

 Yüzey Kuruma (dakika) ~ 12

Akmaya Karşı Direnç ( EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Sertleşme Süresi (mm / gün)  2

Isı Dayanımı -50°C ile +180°C arası

Çalışma Sıcaklığı +5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği
 (mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
310 ml kartuş

5 5 ~12

10 6 ~5

20 10 ~1,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 

2
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ÜRÜN TANImI
Bostik Construction, oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı 
kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur.  

KULLANILDIğI YERLER
- Alüminyum kompozit panel derzlerinde,
- İnşaat şektöründe her türlü cephe uygulamalarında fuga 
sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.
- Doğrama, sıhhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb. 
izolasyonunda,
- Taban, duvar, tavan birleşim yerlerinde.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır. 
- EN 15651-1’e göre CE Belgesine sahiptir.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Derzlerde daha önce kullanılmış dolgu malzemesi 
artıkları veya tutunmayı engelleyen yabancı maddeler 
temizlenmelidir.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara maskeleme bantı 
çekilmelidir.
- Yapışma aderansını artırmak için yüzeye astar kullanılması 
önerilir. Özellikle gözenekli yüzeyler için astar gereklidir, 
amacına uygun astarın seçimine önem verilmelidir.

UYGULAmA
- Sızdırmazlık malzemesi uygulama öncesinde DIN 18540 
normu esas alınarak; derzin genişliği derinliğin 2 katı olacak 
şekilde hesaplanmalıdır.
-Derz genişliğine uygun çapta polietilen dolgu fitilleri ile 
derz sızdırmazlık malzemesinin 3 taraflı yapışmasını önlemek 
amacıyla derze yerleştirilmelidir.
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında derzlerin bir defada ve boşluk kalmadan 
sürekli ve düzgün bir uygulama ile doldurulması gerekir.
- Derzlere silikon sıkıldıktan sonra, derzdeki fazlalıklar uygun 
bir spatula veya düzeltme aparatı ile düzeltilmelidir. 
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, kullanımdan hemen 
sonra uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir. 10 dk içinde 
sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

AMbALAj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.
600 ml sosis / kolide 20 adet ( şeffaf, beyaz, siyah).

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

construction
Nötral Cephe Silikonu

TEKNİK vERİLER

Standart Renkler

Şeffaf, beyaz, siyah, gri, kahve
RAL 1013, RAL 9010
bronz, gümüş, RAL 8003, 
simli antrasit, simli bakır, simli 
bronz, RAL 7016, RAL 7022.

1.Grup özel renk

RAL 1015, RAL 3000, RAL 
5002, RAL 3003, RAL 1019, 
RAL 7037, RAL 7039, RAL 8007, 
eloksal, off white

Kopma Kuvveti Mpa ≥ 1,0 (DIN 53504)

Elastikiyet % ≥ 450 (DIN 53504) (şeffaf)
≥ 350 (DIN 53504) (dolgulu)

Çekme Özellikleri Mpa ≤ 0,4 (250C) (EN ISO 8339) 
≤ 0,6 (-200C) Sekant Modülü

Shore A Sertliği ~ 25 (EN ISO 868) (şeffaf)
~ 35 (EN ISO 868) (dolgulu)

Yoğunluk (gr / cm³) 1,00 ± 0,02 (şeffaf)
1,35 ± 0,02  (dolgulu)

Elastik Geri Dönüş (EN ISO 7389) ≥ 70%

Akmaya Karşı Direnç ≤ 3 mm (EN ISO 7390)

Yüzey Kuruma (dakika) ~ 8

Sertleşme Süresi (mm / gün) 2 

Isı Dayanımı -40°C ile +180°C arası

Çalışma Sıcaklığı +5°C ile +40°C arası

İsteğe ve miktara bağlı olarak değişik renklerde de üretim yapılabilir. Teknik bilgiler +23°C 
hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
310 ml kartuş

5 5 ~12

10 6 ~5

20 10 ~1,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 

2
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ÜRÜN TANImI
Bostik Universal, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile 
sertleşen, genel amaçlı, jel veya çözücü içermeyen 100% saf 
silikon özelliğinde, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı, pencere aralıklarında,
- Banyo ve mutfaklarda,
- Küvet / duvar, lavabo / duvar, evye / tezgah birleşim 
yerlerinde kullanılır.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- 100% silikondur.
- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
- Jel veya çözücü içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (20°C’de) yaklaşık 1 saat sonra hava 
şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeylere başka malzemeler yapışmaz.
- Üzeri boya tutmaz.
- Sertleşmenin tamamlanması ile elde edilen elastik malzeme 
-40°C ile +180°C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmez.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. 
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere silikon sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula veya 
ıslak sünger ile düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Uygulamanın, +5°C’nin üzerinde ve +40°C’nin altındaki 
sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white sprit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

KISITLAmALAR:
- Strüktürel silikon uygulamaları için uygun değildir
- Sürekli suya maruz kalan alanlarda kullanımı tavsiye edilmez
- Yüksek poroziteye sahip doğal taş ve mermer 
uygulamalarında kullanımı tavsiye edilmez
- Asetik silikonlar galvanizli demir, bakır, pirinç, çinko kaplı çelik 
gibi malzemelerde korozyon veya renk bozulmasına neden 
olabilir ya da beton, çimento, tuğla, kireç taşı, mermer ve 
benzeri çok gözenekli taş yapılarda doğal görünümü bozabilir
- Akvaryumlarda sızdırmazlık malzemesi olarak kullanımı 
tavsiye edilmez
- Üzeri boyanamaz
- Plastik kaplama malzemelerinde kullanılması tavsiye 
edilmez
- -10 ° C ve altındaki sıcaklıklarda veya alt tabaka yüzey 
sıcaklığı + 50 ° C’yi aşan sıcaklıklarda uygulama yapmayınız.

GÜvENLİK
Asetik asit içermesi nedeni ile sertleşmeden önce göze 
bulaştığında su ile yıkanmalıdır.

AMbALAj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet. 

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

Universal
Genel Amaçlı 100% Saf Silikon

TEKNİK vERİLER

Renk Şeffaf, Beyaz, Gri

Kopma kuvveti Mpa (DIN 53504) ≥ 2,0

Elastikiyet (DIN 53504) ≥ %500

Elastikiyet modülü %100 Uzamada 
Mpa (DIN 53504) ≥ 0,35

Shore A sertliği (DIN 53504) ~ 30

Yoğunluk (gr / cm³) 1,02 ± 0,02

Fugadaki genleşme oranı (%) Maks. 25

Yüzey kuruma (dakika) ~ 15 dakika

Sertleşme süresi (mm / gün) 2

Kürleşme süresi (20°C 50Rh) ~ 14 gün

Isı dayanımı - 40°C ile + 180°C arası

Çalışma Sıcaklığı + 5°C ile + 40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği
 (mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
310 ml kartuş

5 5 ~12

10 6 ~5

20 10 ~1,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava 
ile sertleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, 
sararmayan, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon 
özellikte, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur.

KULLANILDIğI YERLER
- Küvet/duvar, lavabo/duvar, evye/tezgâh birleşim yerlerinde,
- Banyo, WC gibi ıslak hacimlerde,
- Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleşim yerlerinde.

ÖzELLİKLER
- Uzun süreli rengini muhafaza eder.
- Sararma yapmaz.
- Solvent içermez.
- 100% silikondur.
- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C’de) yaklaşık 1 saat sonra hava 
şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeylere başka malzemeler yapışmaz.
- Üzeri boya tutmaz.
- Sertleşmenin tamamlanması ile elde edilen elastik malzeme 
- 40°C ile +180°C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmez.
- EN 1561-3’e göre mikroorganizma gelişim performansı XS2 
sınıfındadır.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere Silikon sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile 
bastırılarak düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Uygulamanın, +5°C’nin üzerinde ve +40°C’nin altındaki 
sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.
- Yağışlı havada dış mekânlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

GÜvENLİK
Asetik Asit içermesi nedeniyle sertleşmeden önce, göze 
bulaştığında bol su ile yıkanmalıdır.

AMbALAj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

ForeverSaniter
Uzun Ömürlü Silikon

TEKNİK vERİLER

Renk Şeffaf, beyaz

Kopma kuvveti Mpa ≥ 2,0

Elastikiyet % (DIN 53504) 
elastikiyet modülü ≥ 500

%100 uzamada Mpa (DIN 53504) ≥ 0,35

Shore A sertliği (DIN 53505) ~ 30

Yoğunluk (gr / cm³) (Şeffaf) 1,00 ± 0,01

Fugadaki genleşme oranı (%) Max. 25

Yüzey kuruma (dakika) 10 – 15

Sertleşme süresi (mm / gün) 2

Kürleşme süresi (20°C 50 Rh) 14 gün

Isı dayanımı -40°C ile +180°C arası

Kimyasal Maddelere Dayanım: Oda sıcaklığında ve kısa süreli 
temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok, 
v.d. etkilenmez.
Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği
 (mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
310 ml kartuş

5 5 ~12

10 6 ~5

20 10 ~1,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 

2
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ÜRÜN TANImI
Çekomastik 801 Asetik Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile 
sertleşen asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı, pencere aralıklarında,
- Banyo ve mutfaklarda,
- Küvet / duvar, evye / tezgah birleşim yerlerinde.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Üzeri boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır.
- Oda sıcaklığında ve kısa süreli temaslarda aseton, eter, 
toluen, alkol, benzol, benzin, fuel-oil, DOP, amonyak, sirke, 
%20 sodalı su, vb. etkilenmez. Uzun süreli temasta şişme 
yaparsa da, kuruyunca eski haline döner.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. 
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere Silikon sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile 
bastırılarak düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

GÜvENLİK
Asetik asit içermesi nedeni ile sertleşmeden önce göze 
bulaştığında su ile yıkanmalıdır.

AMbALAj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.
50 gr alüminyum tüp / kolide 30 adet (sadece şeffaf). 

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 310 ml’lik için 8 koli, 50 gr’lık için 10 koli 
olarak istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1.5 yıldır.

801
Çekomastik

Asetik Silikon

TEKNİK vERİLER

Renk Şeffaf, beyaz, siyah, gri, 
kahverengi

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ~ 1,0

Elastikiyet % (DIN 53504) ≥ 500

Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa ~ 0,2

Shore A Sertliği ~ 20

Yoğunluk (gr / cm³) 0,95 ± 0,05

Fugadaki Genleşme Oranı (%) Ortalama 15

Yüzey Kuruma (dakika) 10 – 15

Sertleşme Süresi (mm / gün) Ortalama 2

Isı Dayanımı - 40°C ile + 100°C arası

Çalışma Sıcaklığı +5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
310 ml kartuş

6 6 ~10

9 6 ~5

12 6 ~4

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

2

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı Silikon, polisiloksan esaslı, 
hava ile sertleşen, asetat sistem, kırmızı renkli, ısıya dayanıklı 
bir sızdırmazlık malzemesidir. Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı 
Silikon şeffaf ve renkli silikonlardan daha ağır şartlara 
dayanıklıdır.

KULLANILDIğI YERLER
- Devamlı yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
- Patlarlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak,
- Devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, 
motor kapaklarında,
- Elektrikli ısıtma cihazlarında yapıştırıcı ve izolatör olarak,
- Sıcak hava kanallarında, sac ek yerlerinde sızdırmazlık 
malzemesi ve vibrasyon emici olarak,
- Elektrik ve elektronik devrelerin sıcaklık ve nemden 
korunmasında izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı olarak. 

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir. 
- 300°C sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir. 
- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
- Solvent içermez; Elastikiyetini sürekli korur.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

SARFİYAT
Uygulama yapılacak derzin boyutuna göre değişkendir.

AMbALAj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.

DEPOLAmA
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

Isıya Dayanıklı Silikon

803
Çekomastik

ÜRÜN TANImI
Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta, polisiloksan esaslı, hava 
ile sertleşen, asetat sistem, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık 
malzemesidir.
 
KULLANILDIğI YERLER
- Her türlü motorlu araçlarda, motor aksamlarının conta 
gerektiren kısımlarında, madeni contayla birlikte veya yanlız 
olarak kullanılır.
- Devamlı sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
- Patlarlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak, 
devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, 
motor kapaklarında,
- Motorlu araçların arka stop lambaları ve ön cam farlarının 
değiştirilmesi halinde sızdırmazlığı temin edici conta olarak 
kullanılır.  

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir. 
- Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta sıcaklığa dayanıklı bir 
malzemedir.
- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur; Aşınmaya dayanıklıdır.

- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

SARFİYAT
Uygulama yapılacak derzin boyutuna göre değişkendir.

AMbALAj
45 gr alüminyum tüp / kolide 30 adet.

DEPOLAmA
Üst üste en fazla 6 koli istiflenmelidir; Yukarıda belirtilmiş 
olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 
maksimum 1,5 yıldır.

Oto Sıvı Conta

803
Çekomastik
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ÜRÜN TANImI
Çekomastik 805 Mermer Silikonu, polisiloksan esaslı, içte ve 
dışta kullanılabilen nötral karakterde bir silikondur.
 
KULLANILDIğI YERLER
Mermer ve granit cephe elemanlarının birleşim yerlerinde 
kullanılır. 

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Başka silikon çeşitlerinin, mermer ve doğal taşlarda zaman 
içinde leke yapma ihtimaline karşı, Çekomastik 805 Mermer 
Silikonunda bu sakınca yoktur. 
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
- Uygulamadan (+20°C’de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır. 

AMbALAj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.

DEPOLAmA
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Mermer Silikonu

805
Çekomastik

ÜRÜN TANImI
Çekomastik 806 Sıvı Conta, polisiloksan esaslı, hava ile 
sertleşen, asetat sistem bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Her türlü motorlu araçlarda, motor aksamlarının conta 
gerektiren kısımlarında (çalışma ortamı +130°C’nin üstünde 
ise Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı Silikon veya Çekomastik 
803 Oto Sıvı Conta tercih edilmelidir.),
- Tamirat işlerinde, plastik, mantar, kauçuk, v.b. contalar 
yerine, 
- Makina tesisatlarında, dişli kutusu kapaklarında ve her türlü 
flanş bağlantılarında, 
- Özellikle sıcak hava veya buhar ileten her türlü boru 
hatlarında, vibrasyonun önlenmesinde veya conta 
malzemesinin eskimesi ile meydana gelen kaçakların 
izolasyonunda,  
- Her türlü boru ve su tesisatının ek ve bağlantı yerlerinde, 
- Elektirik tesisatlarında izolatör olarak, elektronik devrelerin 
neme, korozyona ve vibrasyona karşı korunmasında,
- Motorlu araçların arka stop lambaları, ön far camlarının 
değiştirilmesi halinde, sızdırmazlığı temin edici conta olarak.

AMbALAj
50 gr alüminyum tüp / kolide 30 adet. DEPOLAmA

- Üst üste en fazla 6 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

Sıvı Conta

806
Çekomastik
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ÜRÜN TANImI
Çekomastik 888 Üniversal Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile 
sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı, pencere aralıklarında,
- Banyo ve mutfaklarda,
- Küvet / duvar, evye / tezgah birleşim yerlerinde.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Üzeri boya tutmaz.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere silikon sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile 
bastırılarak düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

GÜvENLİK
Sirke asidi içermesi nedeniyle, sertleşmeden önce göze 
bulaştığında bol su ile yıkanmalıdır

AMbALAj
280 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

Üniversal Silikon

TEKNİK vERİLER

Renk Şeffaf, beyaz, siyah, gri, 
kahverengi

Kopma kuvveti Mpa ≥ 1,1

Elastikiyet (DIN 53504) ≥ 450

Elastikiyet modülü %100 Uzamada Mpa ≥ 0,2

Shore A sertliği ~ 20

Yoğunluk (gr / cm³) 0,95 ± 0,05

Fugadaki genleşme oranı (%) Ortalama 15

Yüzey kuruma (dakika) 10 – 15

Sertleşme süresi (mm / gün) Ortalama 2

Isı dayanımı - 40°C ile + 100°C arası

Çalışma sıcaklığı +5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
280 ml kartuş

6 6 ~9

9 6 ~4,5

12 6 ~3,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 

2

888
Çekomastik
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ÜRÜN TANImI
Bostik ButylCord Black 450, önceden şekillendirilmiş, siyah 
renkli, kullanıma hazır, butil kauçuk bazlı macun şerittir.

KULLANILDIğI YERLER
- Otomotiv, beyaz eşya endüstrisinde plastik ve metal 
parçaları yapıştırmada.
- Metal, ahşap, cam, taş vb. arasından hava ve nem geçişinin 
önlenmesinde.

ÖzELLİKLER
- İyi yapıştırma özelliği yüzeye bağlantıyı sağlar.
- Kolay şekillendirilir.
- Uygulaması kolay ve temizdir.
- Dayanıklı, kalıcı, sağlam, esnek yapışma sağlar.
- Kokusuzdur.
- Çok çeşit malzemeyi yapıştırır.
- Suya karşı dayanıklı.
- Değişik formlarda ve ebatlarda bulunabilir.

AMbALAj
Değişik form ve ebatlarda bulunabilir

DEPOLAmA
- 5 ile +25°C arasında kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir..
- Yukarıda belirtilmiş olan depolama koşullarına uyulması 
kaydıyla, üretim tarihinden itibaren en az 5 yıl.

Black 450
Butil Kauçuk Macun

Butylcord
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ÜRÜN TANImI
Çekomastik 666 Montaj Mastiği, akrilik polimer esaslı, 
yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga 
sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIğI YERLER
- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgeliklerde.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ila +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. 
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.
- Fuga içine malzemeden tasarruf ve uygun tatbikat 
şeklini sağlamak için PE fitil veya yumuşak tip hortum 
yerleştirilmelidir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere akrilik sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile 
bastırılarak düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Uygulama ortamında sıcaklığın yükselmesi (maks. +80°C) 
ve hava neminin düşmesi, reaksiyonu hızlandıracağı gibi, 
sıcaklığın düşmesi reaksiyonu yavaşlatır. +15°C’nin altındaki 
sıcaklıklarda kuruma süresi uzar.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, malzeme kurumadan su 
ile temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

AMbALAj
500 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 2 yıldır.

Montaj Mastiği

TEKNİK vERİLER

Renk Beyaz, siyah, gri, 
kahverengi

Yoğunluk (gr / cm³) 1,68 ± 0,05

Kurumada Hacim Kaybı (DIN 52451) 18 – 20

Yüzey Kuruma (dakika) ~ 20

Isı Dayanımı -20°C ile +70°C arası

Çalışma Sıcaklığı +5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
280 ml kartuş

5 5 ~10

10 5 ~5,5

12 6 ~4,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

2

+5 ~ +35°C 

666
Çekomastik
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ÜRÜN TANImI
Çekomastik 677 Silikonize Akrilik Mastik, akrilik polimer 
esaslı, silikon emülsiyon katkılı, yüzeye kuvvetle yapışan, 
elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIğI YERLER
- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgeliklerde.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.
- Fuga içine malzemeden tasarruf ve uygun tatbikat 
şeklini sağlamak için PE fitil veya yumuşak tip hortum 
yerleştirilmelidir.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Derzlere akrilik sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile 
bastırılarak düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Uygulama ortamında sıcaklığın yükselmesi (maks. +80°C) ve 
hava neminin düşmesi reaksiyonu hızlandıracağı gibi, sıcaklığın 
düşmesi reaksiyonu yavaşlatır. +15°C’nin altındaki sıcaklıklarda 
kuruma süresi uzar.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, malzeme kurumadan su 
ile  temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

AMbALAj
500 ml plastik kartuş / kolide 25 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 2 yıldır.

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
280 ml kartuş

5 5 ~10

10 5 ~5,5

12 6 ~4,5

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

Silikonize Akrilik Mastik

TEKNİK vERİLER

Renk Beyaz, altın meşe

Yoğunluk (gr / cm³) 1,65 ± 0,05

Kurumada Hacim Kaybı (DIN 52451) ~ 18

Yüzey Kuruma (dakika) ~ 40

Isı Dayanımı -20°C ile +70°C arası

Çalışma Sıcaklığı +5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 

2

677
Çekomastik
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ÜRÜN TANImI
Bostik PU Seal, poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda 
kullanılabilen, üstün sızdırmazlık ve yapışma özelliğine 
sahip, hava nemi ile kürlenen tek bileşenli izolasyon ve dolgu 
malzemesidir.  

KULLANILDIğI YERLER
- İnşaat sektöründe sabit aralıklar ve hareketli fugalarda 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir,
- Beton prefabrik yapı elemanlarının  derzlerinde, inşaat 
eleman ve bloklarında, çalışma ve oturma payı olarak açık 
bırakılan fugaların kapatılmasında,
- Binalarda, dekoratif veya konstruktif amaçla yapılan blok ve 
detaylar arasındaki boşlukların kapatılmasında,
- Balkon ve teraslarda, duvarla döşemenin birleşim yerlerinde,
- Yüksek seviyede plastisize madde içeren, aşınmaya 
/ çatlamaya dirençli olmayan plastik malzemelerde 
kullanılmamalıdır.

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık ve dolgu 
malzemesidir.
- Kabarcıksız kürlenir.
- ISO 11600 F25 LM gerekliliklerini karşılar.
- Hacim kaybı olmaksızın uzun yıllar elastikiyetini korur.  
Sarkma yapmaz, yaşlanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- Sıcaklık değişimlerinden (-40°C ile +80°C) ve bir çok kimyasal 
maddeden (seyreltik) etkilenmez.
- EN 15651-1’e göre CE Belgesine sahiptir.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. 
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.
- Gereken hallerde kapalı haldeki kartuşlar bir su kabında 
+10°C ile +20°C’ye kadar ısıtılabilir.
- Kaplanmış yüzey uygulamalarınıda (örneğin, hidrofobik 
cepheler) uygunluğun bir ön kontrolünün yapılması gereklidir.
- Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuşatıcı 
maddeden dolayı bir yapışma kaybı mümkün olabilir.
- Uygulama yapılırken genişlik / derinlik oranının 2 / 1 olmasına 
dikkat edilmelidir
- Derzlerde gerektiğinde istenilen derinliği sağlamak için derz 
dolgu fitili kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında mastiğin üç yüzeye yapışması 
durumunda derz malzemesinde adhezyon bozukluğu 
oluşma riski mevcuttur. Sadece karşılıklı iki yüzeye yapışması 
sağlanmalıdır. Bu tür durumlarda derz sızdırmazlık malzemesi 
ile yüzey veya dolgu fitili arasına yapışma önleyici (bağ kırıcı) 
malzemeler konulmalıdır.

UYGULAmA
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Tabancaya, altındaki metal kapak çıkartılır ve kartuş 
tabancaya yerleştirilir.
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya 
yerleştirilir.
- Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine vidalanır. 
- Derzlere PU Seal sıkıldıktan sonra, yüzey hemen spatula ile 
düzeltilir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır. 
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir. 

AMbALAj
280 ml aluminyum kartuş / kolide 25 adet. 
600 ml sosis / kolide 20 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +10°C ile +25°C’de serin ve kuru 
halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

PU Seal
Poliüretan Mastik

TEKNİK vERİLER

Renk
Beyaz (RAL 9003), Siyah 
(RAL 8022), Gri ( RAL 7037), 
Kahverengi (RAL 8025)

Kopma kuvveti Mpa (N / mm²) ≥ 1,0

Elastikiyet (%) ≥ 500

Shore A sertliği ~ 40 - 45

Yoğunluk (gr / cm³) 1,25 ± 0,05

Yüzey kuruma (dakika) 
(23°C ve %55 bağıl nem) ~ 60

Setleşme süresi (mm / gün) 
(23°C ve %50 bağıl nem) Ortalama 3

Isı dayanımı -40°C ile +80°C arası

Çalışma sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz 
uzunluğu (m) 

280 ml kartuş

Derz uzunluğu 
(m) 

600 ml sosis

10 8 ~4 ~8

15 8 ~2,5 ~5

20 10 ~1,2 ~2,5

25 12 ~0,8 ~1,6

30 15 ~0,6 ~1,3

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Bostik SealN’Flex SL1, kullanıma hazır, hızlı kürlenen, çok 
kullanım amaçlı, boyanabilir, kendinden yayılan, yatay 
uygulamalarda kullanılan, elastik, hava kabarcığı yapmayan 
yeni nesil poliüretan esaslı, 1 komponentli derz dolgu  
mastiğidir. 

KULLANILDIğI YERLER
- Betonarme derzlerinde,
- Otoparklar, kaldırımlar, otoyol ve köprülerde,
- Yaya ve ağır araç trafiğine açık endüstriyel zeminlerde,
- Teras ve balkonlarda,

ÖzELLİKLER
- Kullanıma hazırdır, tek komponentlidir.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Hava kabarcığı oluşturmaz
- Güçlü yapışma ve yüksek elastikiyete sahiptir.
- Taş, seramik, beton, asfalt, ahşap, alüminyum ve metal 
yüzeylerde kullanılabilir. 

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Bostik SealN’Flex SL1 astarsız uygulanabilir. Emici 
ve gözenekli yüzeyler için, uygun astar ile önceden 
astarlanmalıdır.
- Uygulama yapılacak derz içerisine mastiğin alt yüzeye 
yapışmasını engellemek için polietilen fitil kullanılmalıdır. 

UYGULAmA
- Ağızdan dolma pompa - tabanca ve bir spatula yardımı ile 
uygulanabilir.
- Kürleşen malzemenin üzerine boya uygulaması yapılmadan 
önce, Bostik SealN’Flex SL1’in boya ile aderansı, küçük bir 
uygulama ile tatbik edilip uygunluğu test edilmelidir. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 20 dk içinde sanayi benzini 
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.  Kürleşen malzeme 
mekanik olarak yüzeyden çıkarılabilir.

AMbALAj
25 kg / teneke

DEPOLAmA
- Suya, dona, direkt güneş ışığına ve ağır hava şartlarına karşı 
korunmalıdır. 
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru 
ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 teneke istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum  1 yıldır.

AMbALAj
25 kg / teneke

DEPOLAmA
- Suya, dona, direkt güneş ışığına ve ağır hava şartlarına karşı 
korunmalıdır. 
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru 
ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 teneke istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum  1 yıldır.

SealN’Flex SL1
Kendinden Yayılan Yeni Nesil Poliüretan Mastik        

TEKNİK vERİLER

Renk Gri 

Yoğunluk 1,3 gr/m³

Viskozite 50.000 cP

Kabuk Tutma Süresi 60 dakika

Kürleşme Hızı 3mm / 24 saat

Hareket Kabiliyeti + 20%

Shore A Sertliği 25

Uzamada Kopma > 500%

Uygulama Sıcaklığı +5°C  -  +35°C  

Servis Sıcaklığı -30°C  - +70°C  

SARFİYAT

Fuga Genişliği 
(mm)

Fuga Derinliği
(mm)

Derz uzunluğu (m) 
280 ml kartuş

5 5 32,5

10 5 65

20 10 260

30 15 585

40 20 1040

50 25 1625

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

+5 ~ +35°C 
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Uygulama sırasında derzlerin bir defada 
ve boşluk kalmadan sürekli ve düzgün bir 
uygulama ile doldurulması gerekir.

ADIm:7

Derzdeki fazlalıklar uygun bir spatula, 
düzeltme aparatı ile alınarak derz 
düzeltilmelidir. Parmak ile uygulama 
tavsiye edilmez. Derzlerde yıllara 
meydan okuyan elastikiyet ve eşsiz 
görünüm.

ADIm:9

Derzlere sıkılan sızdırmazlık mastiği 
hemen nemlendirilmelidir.

ADIm:8

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, 
temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış 
olmalıdır.

Derzlerin oluşumunda DIN 18540 
normu ölçü olarak alınır. Derzin 
genişliği derinliğin 2 katı olacak şekilde 
hesaplanmalıdır. Polietilenden oluşan 
dolgu fitilleri sızdırmazlık mastiğinin 
(silikon, MS polimer, poliüretan) 3 taraflı 
yapışmasını önlemek amacıyla derze 
yerleştirilir.

ADIm:1

ADIm:4

Yapışma aderansını arttırmak için yüzeye 
astar kullanılması önerilir. Özellikle 
gözenekli yüzeyler için astar gereklidir, 
amacına uygun astarın seçimine önem 
verilmelidir.

Ucun ağzı uygulama yapılacak derzin 
genişliğine göre kesilip, kartuş tabancaya 
takılır.

ADIm:3

ADIm:6

Dolgunun düzgün olması için her iki 
kenara maskeleme bantı çekilmelidir.

Kartuş kullanılmadan önce ağzı güvenlikli 
bir kesici yardımı ile kesilir, plastik uç 
takılır.

ADIm:2

ADIm:5

Uygulama - mastik
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ÜRÜN TANImI
Bostik InsuFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen 
ve havadaki nemle genişleyip kürleşen, başta ısı yalıtım 
plakalarının, dekoratif panellerin ve çok çeşitli plaka ve panelin 
hem duvara hem de tavana yapıştırılmasında ve montajında, 
hem içeride hem de dışarıda kullanılabilen bir aerosol 
poliüretan köpüktür.  Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve 
daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir.

KULLANILDIğI YERLER
- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında,
- Poliüretan plakaların yapıştırılmasında,
- Ahşap, metal, tuğla, beton plakaların yapıştırılmasında ve 
montajında.

ÖzELLİKLER
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı 
sağlar.
- Kullanımı kolaydır.
- Kullanıma hazırdır.
- Kokusuzdur.
- Hızlı kurur. (2 saat sonra dübelleme yapma imkanı sağlar)
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.
- İdeal sonuç için uygulamadan en az 12 saat önce oda 
sıcaklığında bekletilmeli veya 20 dakika ılık suda (maks. +40°C) 
tutulmalıdır.
- İdeal kutu sıcaklığı +20°C’ dir. Uygulama sıcaklığı 
+5°C ile +40°C arasında olmalıdır.
- Çalışırken eldiven kullanınız.

UYGULAmA
- Kullanımdan önce tüpü en az 20 - 30 kez çalkalayın. 
- Uygulama tabancasını, kutunun üzerindeki adaptöre 
çevirerek takın. 
- Kutu baş aşağı olacak şekilde, uygulama tabancasının tetiğini 
kullanarak köpük çıkışını ayarlayın. 
- Köpük çıkış hızı tabancanın arkasındaki valf yardımıyla 
ayarlanabilir.
- Köpük genleşeceğinden, boşluklar tasarruflu bir şekilde 
doldurulmalıdır. 
- Kullanıma hazırlanmış köpük 2-3 cm eninde şeritler halinde 
yapıştırılacak plakanın arkasına M veya W yapacak şekilde 
uygulanmalıdır.
- Arkasına köpük sıkılmış plaka 3 dakika içerinde monte 
edilmeli veya yapıştırılmalıdır.
- Doğru, muntazam ve hem yüz seviye ve düzgünlük 
sağlanması için plaklar hafifçe bastırılmalı ve düzgünlük 
mastar veya su terazisi ile sürekli olarak kontrol edilmelidir.
- Uygulama esnasında plakalar arasında boşluk kalmamasına 
dikkat edilmelidir.
- Özellikle zeminlerin ve sıkılmış köpüğün nemlendirilmesi, 
reaksiyonun hızlandırılması ve verimin artması açısından son 
derece yararlıdır.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- İstenilmeyen yerlere bulaşan köpük, aseton ile 
temizlenmelidir
- Tabanca ile kullanılan poliüretan köpükte kullanılan köpük 
tabancası, uygulamadan sonra, eğer köpük yüzeyden 
çıkarılacaksa, köpük temizleyicisi takılarak temizlenmelidir. 

GÜvENLİK
Difenilmetan di-izosiyanat içerir. 

AMbALAj
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. 
+25°C’nin üstünde ve +15°C’nin altında depolanması 
durumunda raf ömrü kısalabilir.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. 
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

InsuFoam
Mantolama Köpüğü

TEKNİK vERİLER

Yoğunluk (kg / m³) ) (ASTM C1622) 21 ± 3

Kabuk bağlama süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 6 ± 2 dakika

Kesilebilme süresi (1 cm genişliğinde) 
(ASTM C1620) 20 - 45 dakika

Genleşme miktarı (%) Max.%10

Verim 50 - 55 lt.

Verim 14 m²

Isı iletkenliği (W / m.K) (DIN52612) 0,036 

Basınç dayanımı (mPa) (DIN 53421) 0,03

Isı dayanımı -40°C ile +100°C arası

Uygulama sıcaklığı 0°C ile +30°C arası

Alev alma özelliği (DIN 4102-1) (EN 13501-1) B2

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Bostik PUFoam, nemle genleşen ve kürleşen tek komponentli 
bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla 
verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır.

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve 
yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının 
izolasyonunda.

ÖzELLİKLER
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve 
akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim 
ve %30’a kadar genleşme.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.
- DIN 4102 - 1 no’ lu standarta göre B3 sınıfına girer.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.
- İdeal sonuç için uygulamadan en az 12 saat önce oda 
sıcaklığında bekletilmeli veya 20 dakika ılık suda 
(maks. +40°C) tutulmalıdır.
- İdeal kutu sıcaklığı +20°C’ dir. Uygulama sıcaklığı 
+5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Çalışırken eldiven kullanınız.

UYGULAmA
- Kullanımdan önce tüpü en az 20 - 30 kez çalkalayın. 
- Pipeti valfe yerleştirin. Kutu baş aşağı olacak şekilde valfe 
bastırarak köpüğü kullanın.
- Köpük genleşeceğinden, boşluklar tasarruflu bir şekilde 
doldurulmalıdır. 
- Özellikle zeminlerin ve sıkılmış köpüğün nemlendirilmesi 
reaksiyonun hızlandırılması ve verimin artması açısından son 
derece yararlıdır.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- İstenilmeyen yerlere bulaşan köpük, aseton ile 
temizlenmelidir.
- Tabanca ile kullanılan poliüretan köpükte kullanılan köpük 
tabancası, uygulamadan sonra, eğer köpük yüzeyden 
çıkarılacaksa, köpük temizleyicisi takılarak temizlenmelidir. 

GÜvENLİK
Difenilmetan di-izosiyanat içerir. 

AMbALAj
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. 
+30°C’nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması 
durumunda raf ömrü kısalabilir.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. 
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 15 aydır.

PuFoam
Adaptörlü PU Köpük

TEKNİK vERİLER

Renk Krem

Yoğunluk (kg / m³) 14 – 17

Kabuk bağlama süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 7 ± 2 dakika

Kesilebilme süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 30 - 45 dakika

Genleşme miktarı 1 – 1,5 kata kadar

Mekanik özellikler Yarı sert

Verim 35 - 45 lt.

Kapalı hücre oranı (%) (ASTM D 2856) 60 - 70

Isı iletkenliği (W / m.K) 25 - 30 

Isı dayanımı -40°C ile +100°C arası

Alev alma özelliği (DIN 4102-1) B3

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Bostik GunFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve 
havadaki nemle genişleyip kürleşen, genel amaçlı bir aerosol 
poliüretan köpüktür.  Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve 
daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir.

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve 
yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının 
izolasyonunda.

ÖzELLİKLER
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve 
akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, 45 litreye kadar verim 
ve %30’ a kadar genleşme.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.
- DIN 4102 - 1 no’ lu standarta göre B3 sınıfına girer.

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.
- İdeal sonuç için uygulamadan en az 12 saat önce oda 
sıcaklığında bekletilmeli veya 20 dakika ılık suda (maks. +40°C) 
tutulmalıdır.
- İdeal kutu sıcaklığı +20°C’ dir. Uygulama sıcaklığı +5°C ile 
+40°C arasında olmalıdır.
- Çalışırken eldiven kullanınız.

UYGULAmA
- Kullanımdan önce tüpü en az 20 - 30 kez çalkalayın. 
- Uygulama tabancasını, kutunun üzerindeki adaptöre 
çevirerek takın. 
- Kutu baş aşağı olacak şekilde, uygulama tabancasının tetiğini 
kullanarak köpük çıkışını ayarlayın. 
- Köpük çıkış hızı tabancanın arkasındaki valf yardımıyla 
ayarlanabilir.
- Köpük genleşeceğinden, boşluklar tasarruflu bir şekilde 
doldurulmalıdır. 
- Özellikle zeminlerin ve sıkılmış köpüğün nemlendirilmesi, 
reaksiyonun hızlandırılması ve verimin artması açısından son 
derece yararlıdır.

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- İstenilmeyen yerlere bulaşan köpük, aseton ile 
temizlenmelidir.
- Tabanca ile kullanılan poliüretan köpükte kullanılan köpük 
tabancası, uygulamadan sonra, eğer köpük yüzeyden 
çıkarılacaksa, köpük temizleyicisi takılarak temizlenmelidir. 

GÜvENLİK
Difenilmetan di-izosiyanat içerir. 

AMbALAj
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. 
+30°C’nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması 
durumunda raf ömrü kısalabilir.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. 
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.- Üst üste en 
fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 15 aydır.

GunFoam
Tabancalı PU Köpük

TEKNİK vERİLER

Renk Krem

Yoğunluk (kg / m³) 12 – 14

Kabuk bağlama süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 5 - 10 dakika

Kesilebilme süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 30 - 45 dakika

Genleşme miktarı (%) 30’a kadar

Mekanik özellikler Yarı sert

Verim 35 - 45 lt.

Kapalı hücre oranı (%) (ASTM D 2856) 60 - 70

Isı iletkenliği (W / m.K) 25 - 30 

Isı dayanımı -40°C ile +100°C arası

Alev alma özelliği (DIN 4102-1) B3

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.
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Bostik Yapı Kataloğu 205

ÜRÜN TANImI
Çekomastik 760, havadaki nemle genleşen ve kürleşen tek 
komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol 
kutunun yanında verilen pipet yardımıyla kullanım için 
tasarlanmıştır. 

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve 
yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak, soğuk su borularının 
izolasyonunda,
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve izolasyon malzemesi 
olarak.

ÖzELLİKLER
- Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve 
akustik izolasyon değeri,
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite,
- Hemen hemen tüm inşaat malzemelerine yapışabilme 
(polietilen, teflon, silikon, yağlar vb. hariç),
- Küf tutmaz ve su geçirmez,
- Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, 
zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir,

UYGULAmA ÖNcESİ HAzIRLIK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.
- İdeal sonuç için uygulamadan en az 12 saat önce oda 
sıcaklığında bekletilmeli veya 20 dakika ılık suda (maks. +40°C) 
tutulmalıdır.
- İdeal kutu sıcaklığı + 20°C’dir. Uygulama sıcaklığı +5°C ile 
+40°C arasında olmalıdır. 
- Çalışırken eldiven kullanınız.

UYGULAmA
- Kullanımdan önce tüpü en az 20 - 30 kez çalkalayın. 
- Dozaj tetiğini tüpe takın. 
- Tüpü ters çevirerek kullanın. 
- Köpük genleşeceğinden, boşluklar tasarruflu bir şekilde 
doldurulmalıdır. 
- Özellikle zeminlerin ve sıkılmış köpüğün nemlendirilmesi, 
reaksiyonun hızlandırılması ve verimin artması açısından son 
derece yararlıdır. 

UYGULAmA SONRASI TEmİzLİK
- İstenilmeyen yerlere bulaşan köpük aseton ile 
temizlenmelidir.
- Müteakip kullanımlarda, ventil ve boru kurumuş köpükten 
arındırılmalıdır. Borudaki kuruyan köpük ise daha sonra bir tel 
ile çıkartılabilir. 

GÜvENLİK
- Difenilmetan di-izosiyanat içerir. 
- Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. 
- Tüp basınç altındadır, direkt güneş ışığına ve +50°C’ nin 
üstünde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

AMbALAj
650 gr aerosol tüp / kolide 12 adet 

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. 
+30°C’nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması 
durumunda raf ömrü kısalabilir.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. 
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

PU Köpük

TEKNİK vERİLER

Renk Krem

Yoğunluk (kg / m³) 14 - 17

Kabuk bağlama süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 8 - 11 dakika

Kesilebilme süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 60 - 80 dakika

Genleşme miktarı 1 - 1,5 kat

Sıkıştırma mukavemeti 
(N / cm²) (DIN 53455) 3

Uzama (%) 19

Verim (ASTM C 1536) 25 - 30 lt

Kapalı hücre oranı (%) (ASTM D 2856) 60 – 70

Isı iletkenliği (mW / m.K) 25 - 30 

Isı dayanımı -40°C ile +100°C arası

Alev alma özelliği (DIN 4102-1) B3

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Bostik ValFoam, nemle genleşen ve kürleşen, özel mekanik 
valfi sayesinde kullanım öncesi ve sonrası tıkanmayan ve 
tekrar kullanılabilme özelliğine sahip, tek komponentli bir 
aerosol poliüretan köpüktür. 

KULLANILDIğI YERLER
- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve 
yalıtımında.
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının 
izolasyonunda.
- Genel amaçlı dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

ÖzELLİKLER
- Tekrar kullanılabilirlik.
- Özel adaptörü ile daha hassas bir kullanım imkanı sunar.
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve 
akustik izolasyon değeri.
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç)
- Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, 
zımparalanabilir, boyanabilir ve üzerine sıva uygulanabilir.
- Küf tutmaz, suya dayanıklıdır.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim 
ve %30’a kadar genleşme.
- DIN 4102 - 1 no’ lu standarta göre B3 sınıfı.

AMbALAj
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
-  +25°C’nin üstünde ve +5°C’nin altında depolanması 
durumunda raf ömrü kısalabilir.

- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. 
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 15 aydır.

Emniyet Valfli PU Köpük

valFoam

ÜRÜN TANImI
Bostik RemoFoam, poliüretan köpük ve köpük tabancası 
temizleyicisidir.

KULLANILDIğI YERLER
- Uygulamadan hemen sonra, kurumamış poliüretan köpüğü 
temizler
- Yüzeylere, elbiselere, kapı ve pencere kasalarına bulaşan 
poliüretan köpüğü temizler.
- Uygulama tabancasının içerisinde poliüretan köpüğün 
kurumasını engeller.
Dikkat: Kurumuş köpüğü temizlemez. Güçlü bir solvent 
olduğundan hassas yüzeylere zarar verebilir.

ÖzELLİKLER
- Özellikle GunFoam’ı temizlemek için tasarlanmıştır.
- PU köpüğü, tabancanın adaptöründen temizlemek için sprey 
valfi bulunur. 

AMbALAj
500 ml’lik aerosol tüp / kolide 12 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +15°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

RemoFoam
PU Köpük Temizleyicisi



Bostik Yapı Kataloğu 207

Evlerinizde, kamu binalarında, ofislerde, 
iş yerlerinde ve depolarda duman 
ve ateşin yayılma alanlarını kontrol 
ederek önce doğru koruyucuları 
kullandığınızdan emin olmalısınız. 

Bostik Yangın Grubu’nun tüm ürünleri, 
kararlı bir çalışmanın ve kapsamlı 
testlerin sonunda, kabul edilen en 
yüksek yangın standartlarına uyacak 
şekilde geliştirilmiştir.

Unutmayın, yangında ikinci şansınız 
olmayacaktır...

YANGINDAN
4 SAATE KADAR KORUmA
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ÜRÜN TANImI
Bostik Fireseal Silikon, eşsiz yangına dayanıklı özelliği ile 
orta-modülüs bir silikonu kombine eden üstün nitelikli, 
yangına dayanıklı bir derz dolgu mastiğidir. Bostik Fireseal, 
uygulamaya bağlı olarak dört saate kadar yangın geçişine 
dayanır. Bu ürün, bir yangın durumunda, son derece düşük 
seviyelerde zehirli gaz açığa salma ve kayda değer oranların 
çok altında duman çıkarma oranı gibi ilave faydalara sahiptir.
 
KULLANILDIğI YERLER
Bostik Fireseal, taş duvar da dâhil olmak üzere birçok yüzeye 
mükemmel yapışma sağlar, 25mm genişliğine kadar olan 
derzlerde çökme yapmaz ve dışarıdan kullanım için uygundur. 
Bostik Fireseal hem hareketli hem de hareketsiz derzlerde 
(örneğin eleklerde, ara duvarlarda ve strüktürel duvarlarda uç 
uca gelen açık ekler için) kullanılabilir. Hem kablolarda hem de 
metal borularda, özellikle de hareket faktörünün bulunduğu 
yerlerde (örneğin, sıcak/soğuk su boruları) sızıntı önleyici 
olarak etkilidir.

ÖzELLİKLER
- Isıya dayanıklı silikon.
- Üst düzey yangın sertifikası.
- 4 saate kadar yangına dayanıklılık göstermek için 
BS 476: Bölüm:20 1987’ye göre onaylanmıştır. 
- Kalabalık yerlerde kullanım için daha güvenli bir mastiktir.
- 25 yıla kadar servis ömrü vardır.
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Mükemmel soğuk duman yalıtımı sağlar.
- İçeride ve dışarıda kullanılabilir.

UYGULAmA
- Bostik Fireseal, tuğla, taş ve diğer delikli malzemeler de dahil 
olmak üzere, çoğu inşaat yüzeyine iyi yapışma sağlar. Metal 
gibi yüzeyleri korumak için cila ya da kaplama kullanıldıysa, 
cilanın çıkarılması ve temizliği için üreticinin talimatlarına 
uyulmalı ve mastiğin yapışmasını test etmek için bir deneme 
yapılmalıdır. Bostik Fireseal, boya tabakasının temiz, sağlam 
olduğu ve ahşaba sıkıca tutunduğu durumlarda boyalı ahşaba 
da iyi bir şekilde yapışır.
- Bostik Fireseal bazı plastiklere ve kauçuğa da iyi bir şekilde 
yapışır ama eğer gerekliyse hangi yüzey müdahalesinin 
gerektiğine karar vermeden önce test edilmelidir.
- Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve yağ, toz ve diğer 
kirletici materyallerden uzak olmalıdır. Kirletici ve 
ufalanabilen malzemeler delikli yüzeylerden mekanik bir 
şekilde çıkarılmalıdır. Derz yüzeyi, delikli yüzeylere uygun bir 
silikon astarla astarlanmalıdır.
- Kartuşun ucunu kesip atın, ucu istenilen çapta kesin ve sonra 
kartuşa takın.
- Kartuşu iskelet tabancaya takın ve macun belirene kadar 
tetiği sıkın.
- Yanlarla tam temas edecek şekilde mastiği derze sıkın.
- Mastik yüzeyi, uygulamadan 3-5 dakika sonra seyreltilmiş 
deterjan içine dökülmüş şekillendirme çubuğu ya da mala ile 
pürüzsüz bir şekilde rötuşlanabilir. Islak parmakla bu işlemi 
yapmayın.
- Uygulama ekipmanını temizleyin ve kurumamış mastik 
artıklarını beyaz alkol ile ve kurumuş mastiği ise ovalayarak 
çıkarın.

TEmİzLİK
- Ürün ıslak halde iken beyaz alkol, kuru halde iken ovalama ile 
temizlenmelidir.

SARFİYAT
Kartuş başına 6 mm çapında bir dolgu için 10 metre

AMbALAj
300 ml kartuş / kolide 12 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

FireSeal
Yangına Dayanıklı Silikon Mastik

TEKNİK vERİLER

Renk Beyaz ve Gri

Kıvam Tabanca ile uygulanabilen macun

Özgül ağırlık (yoğunluk) 1,4 g/cm³

Kuruma süresi Uygulama için; Yaklaşık 1 saat
Dokunmak için; 48-72 saat (derz 
kalınlığı  ve kuruma şartlarına bağlı)

Çalışma sıcaklığı -40°C ile +120°C arası

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C arası

Derz boyutları 4mm ile 25 mm arası

Derz hareket uyumu ±%25

Shore A sertliği (3s) 24 (DIN 53505)

%100 uzama modülü 0,40 Mpa (N/mm²) (DIN53504)

Kopma direnci 1,80 Mpa (N/mm²) (DIN53504)

Kopmada uzama %700 (DIN 53504)

Dayanma süresi 25 yıla kadar

Ateşe reaksiyon

Uygun yapılarda 4 saate kadar 
bütünlük sağlaması için BS476: Bölüm 
20:1987 şartlarına göre bağımsız olarak 
test edilmiştir.

+5 ~ +35°C 
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Bostik Yapı Kataloğu 209

ÜRÜN TANImI
Bostik Intucrylic, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici 
akrilik yapı mastiğidir. Kuruduğunda sert, yapış yapış olmayan 
bir kıvam alır ve birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma 
sağlar. Bu ürün, yangın durumunda şişerek, yangın geçirmez 
bir yalıtım malzemesi haline gelecek ve duman ile alev geçişini 
engelleyecektir. 

KULLANILDIğI YERLER
Bostik Intucrylic, ayrılma ve hareket faktörlerinin söz konusu 
olduğu yerlerde genişleme, büzülme ve yapı derzlerinin 
yalıtımı için kullanılır. Bu ürün, yangına dayanıklı döşeme 
sistemlerinin yerleştirilmesinde yataklama/yalıtma bileşeni 
olarak, yangına dayanıklı inşaat malzemeleri ve pencere ile 
kapı çerçeveleri gibi civar yapıların arasında oluşan boşlukları 
kapamak için ve hem kablo hem de borulara yönelik bir sızıntı 
engelleme sistemi olarak kullanılmaktadır.

ÖzELLİKLER
- Su bazlı akrilik mastik.
- Üst düzey yangın sertifikası.
- Uygun yapılarda 4 saate kadar yangına dayanıklılık 
göstermek için BS 476: Bölüm:20 1987’ye göre onaylanmıştır.
- Yüksek sıcaklıklarda bir bariyer oluşturacak şekilde genişler.
- ±%12.5 derz hareket uyumu.
- 30mm genişliğe kadar olan derzlerde çökme yapmaz.
- Minimum büzülme gösterir.
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Genellikle 15 dakikadan daha az sürede kuru yüzey oluşturur.
- Üzeri boyanabilir.

UYGULAmA
- Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve yağ, toz ve diğer 
kirletici materyallerden uzak olmalıdır. Yağ, deliksiz 
yüzeylerden uygun bir temizleyici yardımıyla çıkarılmalıdır. 
Mastiğin sıkılacağı yüzeyde sağlam bir taban oluşturmak ve 
mastiğin derinliğinin yeterli olduğundan emin olmak için, 
hareketli derzler polietilen gibi uygun bir köpük alt destek 
şeridi ile desteklenmelidir.
- Kartuşun ucunu kesip atın, ucu istenilen çapta kesin ve sonra 
kartuşa takın.
- Kartuşu iskelet tabancaya takın ve macun belirene kadar 
tetiği sıkın.
- Yanlarla tam temas edecek şekilde mastiği derze sıkın.
- Mastik yüzeyi, uygulamadan 3-5 dakika sonra seyreltilmiş 
deterjan içine dökülmüş şekillendirme çubuğu ya da mala ile 
pürüzsüz bir şekilde rötuşlanabilir. Islak parmakla bu işlemi 
yapmayın.
- Uygulama ekipmanını temizleyin ve kurumamış mastik 
artıklarını beyaz alkol ile ve kurumuş mastiği ise ovalayarak 
çıkarın.

TEmİzLİK
Ürün ıslak halde iken beyaz alkol, kuru halde iken ovalama ile 
temizlenmelidir.

AMbALAj
310 ml kartuş / kolide 12 adet.

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Intucrylic
Yangına Dayanıklı Akrilik Mastik

TEKNİK vERİLER

Renk Beyaz ve Gri

Kıvam Tabanca ile uygulanabilen macun

Özgül ağırlık 1,63 g/cm³ (yoğunluk)

Kuruma süresi
- Dokunmak için
- Uygulama için

15 dakika içinde kabuk oluşturur
96 saat (derz kalınlığı  ve kuruma şartlarına bağlı)

Çalışma sıcaklığı -30°C ile +95°C arası

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C arası

Çökme dayanımı 30 mm genişliğe kadar olan dikey 
derzlerde çökme yapmaz

Derz hareket uyumu ±%12,5

Ateşe reaksiyon

Uygun yapılarda hem lineer boşluk hem 
de sızıntı yalıtımı açısından 4 saate kadar 
bütünlük sağlaması için BS476: Bölüm 
20:1987 şartlarına göre bağımsız olarak 
test edilmiştir.
ASTM E84 (İnşaat malzemelerinin yüzey 
yanması), A sınıfı
ASTM teknik bakımdan NFPA No.255 ve 
UL723’e eşittir

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
FR Expanding Foam Yangına Dayanıklı, Genişleyen Köpük 
Dolgu Malzemesi; atmosferden aldığı nemi emerek kendi 
kendine kürleşen, tek komponentli poliüretan köpüktür. Yarı 
sert yapıda olup, bükülümü zor olmasına rağmen titreşim ve 
derz hareketlerine olanak sağlar. FR Expanding Foam, tam 
bir yangın değerlendirmesi sağlamak için BS 476 Bölüm 20’ye 
göre test edilmiştir. Aynı zamanda DIN 4102, B1 ve B2’ye de 
uygundur.

KULLANILDIğI YERLER
Ahşaba, tuğlaya, taşa, çimentoya, sıvaya, asbeste, alçıpana, 
duralite ve metal yüzeylere mükemmel yapışır.

ÖzELLİKLER
- Tek başına yangına 2 saate kadar dayanıklılık .
- FireSeal ile birlikte kullanıldığında 4 saate kadar dayanıklılık.
- Duman geçişini önlemek için hava geçirimsiz bir conta görevi 
görür.
- Büyük ya da küçük boşlukları doldurur ve yalıtımını sağlar.
- Tek komponentli, hızlı kürlenen poliüretan köpüktür.
- İçeride ve dışarıda kullanılabilir.
- Çoğu inşaat materyaline mükemmel yapışma sağlar.
- Kürlenmiş köpük su geçirmezdir ve kesilebilir, 
zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Polietilen, Teflon, silikon ve diğer benzer maddeler üzerinde 
kullanmayınız.
- Bitüm veya diğer solvente hassas yüzeylere uygulamayınız.

UYGULAmA
- Tüpü ters çevirerek kullanın.
- Kullanmadan önce şişeyi 30 saniye kadar (en az 30 kez) iyice 
çalkalayınız. İçeriğini karıştırmak için de kullanım sırasında 
zaman zaman şişeyi dikkatlice çalkalayınız.
- Koruyucu başlığı çıkarın ve uygulama çubuğunu dikkatlice 
valfe iliştirin. Valfi bükmemeye ve contaya sokmak için 
zorlamaya kalkmayın, çünkü bu valfın açılıp içindekilerin dışarı 
dağılmasına neden olur. 
- Daha iyi yapışmasını ve köpüğün çabuk kürlenmesini 
sağlamak için, uygulamadan önce yüzeyleri sprey ile 
nemlendirin.
- Eğer köpük kendi üzerine uygulanacaksa, kürlenme işlemini 
hızlandırmak için ilk katın üzerine hafifçe su serpin. 
- Şişeyi ters çevirin ve uygulama çubuğuna basınç uygulayın. 
Köpük akışını kontrol etmek için baskının şiddetini ona göre 
ayarlayın.
- Dik yüzeylerde en alt noktadan başlayın, yatay yüzeylerde 
çıkan küreciğin uzağında çalışın.
- Köpük genişleyeceği için, boşluğun doldurulacak olan 
derinliğinin yaklaşık yarısını doldurmanız gerektiğini 
unutmayın.
- 10 ila 20 dakika sonra köpük yapışkanlığını yitirir. 1 saat sonra 
tamamen genişler. Sıcaklık ve neme bağlı olarak, köpük 1 ile 4 
saat arasında tamamen kurur. Taşan bölgeler varsa, keskin bir 
bıçakla artık yerler atılabilir.
- Kullanılmayacağı zaman ucu ve valfi iyice temizleyin.
- Fazla köpüğü derhal temiz, kuru bir bezle alın. Kurumuş 
köpük sadece mekanik olarak çıkarılabilir. Ucu ile valfi 
yerinden sökün ve içindekileri Köpük Temizleyici ya da aseton 
ile çıkartın. Şişenin üstündeki valfi, lastik bir bantla yerinde 
muhafaza edilen politen ile kapatın. Açılmış kutular dört hafta 
içinde kullanılmalıdır. 
- Kuruyunca kesilebilir, sıvanabilir ya da boyanabilir.
- Gün ışığına maruz kalacaksa köpüğün üstü kaplanıp 
boyanmalıdır. 

TEmİzLEmE
Köpük temizleyici veya aseton ile temizlenebilir.

AMbALAj
700ml’lik aerosol tüp / kolide 12 adet

DEPOLAmA
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +15°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

FR Expanding Foam
Yangına Dayanıklı PU Köpük (B1)

TEKNİK vERİLER

Çalışma sıcaklığı 
Minimum: +5°C 
Maksimum: +30°C 
İdeal: +25°C

Yapışkanlığın yitimi 4-8 dk

Kesilebilirlik (20 mm dolgu) 10-14 dk

Tam dengeli yük taşıma 20 mm bir dolgu 
için yaklaşık 12 saat

Çekme direnci (DIN 53430’a göre) 18 N/cm²

Çekme anında uzama (DIN 53430’a göre) %30

Kayma mukavemeti (DIN 53427’ye göre) 8 N/cm²

%10 baskıda basınç dayanımı (DIN 53421’e göre) 5 N/cm²

Su emilimi (DIN 53433’e göre) Hacime göre %0,3

Yaklaşık termal iletkenlik 0,04 W/mK

Kürlenmiş küreciğin ısı dayanımı Uzun vadede -40°C 
ile +80°C arası

+5 ~ +35°C 
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ÜRÜN TANImI
Ses ve ısı köprüsü oluşumunu engellemek, tozu ve titreşimi 
azaltmak, iyi bir sızdırmazlık ve ısı yalıtım sağlamak amacıyla 
kullanılan, UV dayanımlı, kapalı hücreli, tek tarafı yapışkanlı, 
poliüretan sızdırmazlık banddır.

KULLANILDIğI YERLER
- Kör kasalarda,
- Kapı, pencere, cephe montaj işlerinde.

AMbALAj
- 3 mm kalınlığında, 40 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.
- 3 mm kalınlığında, 50 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.

PE Körkasa Bandı
3,00 mm x 40 mm – 3,00 mm x 50 mm

ÜRÜN TANImI
Her tür montaj kolaylığı sağlamak amacıyla ilk yapıştırmayı 
sağlamak amacıyla kullanılan, çok hızlı ve güçlü ilk tutunma, 
yapışma sağlayan çift tarafı yapışkanlı köpük banttır.

KULLANILDIğI YERLER
- İç ve dış mekanlarda,
- Kapı, pencere, cephe, pano, reklam levhası vb. her tür montaj 
işlerinde.

AMbALAj
- 1 mm kalınlığında, 20 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.
- 1 mm kalınlığında, 25 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.

Çift Taraflı Köpük Bant
1,00 mm x 20 mm – 1,00 mm x 25 mm

ÜRÜN TANImI
Yüksek performanslı, esnek, kendinden yapışkanlı, astarsız 
olarak kolaylıkla kullanılabilen, uygulandığı yüzeyde leke 
bırakmayan üzeri alüminyum folyo kaplı butil banttır.

KULLANILDIğI YERLER
- İç ve dış mekanlarda,
- Her tür yapı malzemesinde,
- Kapı, pencere, çatı, cephe, havalandırma vb. her 
tür,sızdırmazlık işlerinde.

AMbALAj
- 1 mm kalınlığında, 40 mm eninde, 25 mt boyunda rulolarda.
- 1 mm kalınlığında, 50 mm eninde, 10 mt boyunda rulolarda.
- 1 mm kalınlığında, 90 mm eninde, 10 mt boyunda rulo.

Aluminyum Folyolu Butil Bant
1,00 mmx40 mm.-1,00 mmx50 mm.-1,00 mmx90 mm.




