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P R E Z E N TA C J A
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Firma Bostik, nale¿¹ca do koncernu Total jest jednym z najwiêk-

szych producentów klejów na œwiecie. W ofercie firmy znajduje siê

wszystko, co jest niezbêdne na nowoczesnym placu budowy. Pod

mark¹ BOSTIK kryj¹ siê produkty zwi¹zane z posadzkami i œciana-

mi: masy samopoziomuj¹ce, kleje do wyk³adzin, parkietu i tapet,

posadzki przemys³owe (poliuretanowe i epoksydowe), produkty

dylatuj¹co-uszczelniaj¹ce, masy wyrównawcze do œcian i wiele

innych produktów.

BOSTIK`S BEST – specyficzny klej, niezawieraj¹cy rozpuszczal-

nika, do wyk³adzin z CV i PVC w rolkach i p³ytach, wyk³adzin

poliolefinowych, kauczukowych do 35 mm gruboœci z g³adk¹ warst-

w¹ spodni¹ i powierzchni¹, linoleum, jak równie¿ do wyk³adzin

tekstylnych z ró¿norodnymi rodzajami warstwy spodniej. Klej jest

bardzo nisko emisyjny, ³atwo siê rozprowadza, ma wysok¹ wytrzy-

ma³oœæ pocz¹tkow¹ i krótki czas odparowania. BOSTIK`S BEST

jest bardzo wydajny. Zu¿ycie: od ok. 280 do ok. 300 g/m2

FLEXMÖRTEL – elastyczna zaprawa cienkowarstwowa o bardzo

dobrych w³aœciwoœciach obróbczych, d³ugiej ¿ywotnoœci oraz uni-

wersalnych mo¿liwoœciach zastosowania. Polecana do klejenia 

œciennych i pod³ogowych p³ytek ceramicznych, kamionki szlachet-

nej, mozaiki szklanej i porcelanowej, p³yt z kamienia naturalnego 

i sztucznego oraz p³yt z pianki sztywnej. Odpowiednia do uk³ada-

nia na pod³o¿ach betonowych, tynkach, jastrychach cementowych,

asfalcie lanym, starych ok³adzinach ceramicznych na balkonach 

i tarasach. Zu¿ycie: zale¿ne od listwy z¹bkowanej – 1,5-3,0 kg/m2

NIBOFLOOR ES 70 – uniwersalny klej jednostronny, niezawiera-

j¹cy rozpuszczalnika, do wyk³adzin z CV i PVC w rolkach i p³ytach

oraz do wyk³adzin tekstylnych z ró¿norodnymi rodzajami spodniej

warstwy. Klej bardzo ³atwo siê rozprowadza. Zu¿ycie: od ok. 300

do ok. 400 g/m2

NIBOFLOOR PK ELASTIC – niezawieraj¹cy rozpuszczalnika klej

na bazie hybrydu do elastycznego klejenia mozaiki, parkietu klepko-

wego, parkietów gotowych, parkietu masywnego, wiêkszoœci parkietów

egzotycznych, parkietu z lamelek o wysokich kantach i bruku drew-

nianego typu RE oraz laminatów na ch³onnych i niech³onnych

pod³o¿ach jak np. jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe i wszyst-

kie wyszpachlowane odpowiednimi masami szpachlowymi pod³o¿a.

Zu¿ycie: od ok. 700 g/m2 do ok. 1000 g/m2

NIBOFLOOR PU 16 – dwusk³adnikowy klej poliuretanowy, 

niezawieraj¹cy rozpuszczalnika, do wyk³adzin gumowych z wypro-

filowan¹ stron¹ górn¹ i g³adk¹ lub ustrukturowan¹ stron¹ spodni¹

oraz do linoleum. Ma bardzo dobr¹ przyczepnoœæ do betonu,

kamienia, ceramiki, cementu wype³nionego w³óknem szklanym,

materia³ów z PVC, styropianu, stali, aluminium, p³yt budowlanych

i drewnianych. Ma wysok¹ wytrzyma³oœæ pocz¹tkow¹ i wysok¹

trwa³oœæ. Zu¿ycie: od ok. 500 g/m2 do ok. 1200 g/m2

INFORMACJE DDODATKOWE
Pozosta³a oferta:

Grupa produktów marki ARDAL – systemy do p³ytek cerami-

cznych: grunty, masy wyrównawcze, uszczelnienia (tarasy, ³azien-

ki, baseny), kleje (cementowe, dyspersyjne, epoksydowe itd.),

fugi, silikony, produkty na bazie modyfikowanych polimerów

Grupa produktów marki HEY`DI – uszczelnienia ogólnobu-

dowlane, produkty do iniekcji i reprofilacji betonu, posadzki 

i dylatacje chemoodporne, produkty do naprawy dachu, taœmy

izolacyjne i butyle, oraz wiele innych produktów

Kleje do wykładzin, kleje do
parkietu, zaprawy do płytek

POD£OGI,  SSCHODY
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