
GREAT STUFF PRO
FROTH-PAK
Професионално запълване, уплътняване и изолиране

INSTA-STIK
Високо ефективно залепване

Високо-ефективни решения с 
полиуретановите продукти на Dow



За врати и 
прозорци

Подове и 
первази

Портфолио на продуктите на Dow –  
където глобалният опит среща технологията, ориентирана към 
бъдещето 

 Иновативни решения с PU пяна за високо ефективна инсталация
 Широка гама от продукти за професионалисти
 Удовлетворяващи исканията строителни приложения
 Отговаря на най-новите изисквания за  енергийна ефективност по рентабилен начин

За външно 
фиксиране

Електрически 
приложения

Тръбопроводи и ВиК

Покривни приложения

Изграждане на основи 
и носещи стени 

За външни и 
вътрешни стени 

Изграждане на стени

Приложения 
за отопление и 
климатизация

Продуктово портфолио на Dow
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Продуктовата гама | GREAT STUFF PRO

GREAT STUFF™ Pro Gaps & Cracks 
ръчна полиуретанова пяна
›››  750/500/300/150 мл метални флакони
›››  B2 или B3 клас на пожароустойчивост
›››  икономически изгодно решение

GREAT STUFF™ Pro Gaps & Cracks 
ръчна пяна за полагане във всички посоки 
на флакона
›››  750/500/300/150 мл метални флакони
›››  работи във всички посоки

360°
GREAT STUFF™ Pro Gaps & Cracks 
Пистолетна пяна
›››  750 мл метален флакон
›››  B2 или B3
›››  прецизен контрол за разпръс

GREAT STUFF™ Pro Gaps & Cracks 
Пожароустойчива пистолетна пяна
›››  750 мл метален флакон 
›››  B1

Продуктите от гамата GREAT STUFF ™ PRO  са еднокомпонентни, втвърдяващи се от влагата 
полиуретанови уплътнители. Те допринасят за дълготрайни решения за средно и големи фуги 
и пукнатини и придават на завършената задача въздухонепропускливост, топлинна изолация и 
отлична водонепроницаемост.
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GREAT STUFF™ Pro Gaps & Cracks 
Пистолетна пяна за всесезонни приложения
›››  750 мл метален флакон
›››    за студени, сухи и влажни атмосферни словия 

(може да бъде използвана при температури под 10°C) 

GREAT STUFF™ Pro Gaps & Cracks
Пистолетна пяна - еластична
›››  750 мл метален флакон 
›››  за уплътняване на касите на врати и прозорци
›››   усъвършенствано запълване и уплътняване  чрез 

специално разработения накрайник

GREAT STUFF™ Pro 
Polyurethane Gun Cleaner
›››  500 мл метален флакон 
›››  разтваря и отстранява невтвърдена полиуретанова пяна.
›››  да се употребява с професионални пистолети
›››  easy care & gun clean-up

GREAT STUFF™ 
ECO gun
›››  ергономичен дизайн
›››  ниско тегло

GREAT STUFF™ 
PRO gun
›››   изключително здрав и  

устойчив
›››  тефлонизирано покритие 
›››   прецизен контрол на екструдираната 

полиуретанова пяна 

GREAT STUFF™ PRO прилепва добре към следните материали: бетон,тухли, хоросан, камък, 
дърво, метал, а също така и към полистирен, гипскартон и полиуретанови изолационни 
плоскости. Веднъж втвърдена , пяната може да се реже, шкури, да се измазва и боядисва
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INSTA-STIK™ е лесно и готово за употреба, високоефективно лепило, което сподпомага 
елиминирането на термомостове  и осигурява ефективна икономична алтернатива на 
стандартните разтвори, и сухи строителни  лепила. INSTA-STIK притежава отлична адхезия към 
повечето строителни материали, като: битумни повърхности, бетон, тухли, камък, стомана, 
мазилки, както и към EPS, XPS, PU изолационни плоскости, плоскости от гипскартон и корк.

INSTA-STIK™ в метални флакони
Приложения 
›››  750 мл метален флакон
›››  Специална бързовтвърдяваща се формула

INSTA-STIK™  в метални контейнери
INSTA-STIK е специфично лепило за покриви, 
предназначено за лепене на изолационни 
плоскости и мембрани от вата, както и за широка 
гама от субстрати. Предлага се в портативни 
контейнери под нялагане, не изискващи външен 
източник на енергия по време на работа

INSTA-STIK™
›››   1 цилиндричен контейнер в кутия
›››   (10,4 кг обща тегло на контейенера) 

Продуктова гама | INSTA-STIK
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FROTH-PAK™ е двукомпонентен полиуретанов спрей. Този продукт се предлага в опаковка, 
готов за употреба, преносим комлект за високо ефективни изолации на повърхности и кухини. 
Характерните приложения: термални изолации при различни части от сгради, при монтиране 
на прозорци и врати, при наклонени повърхности и при уплътняване на пролуки (въздушна и 
водоустойчивост). В наличност има различни аксесоари за разпръскване при монтаж.

FROTH-PAK™  600 
›››   1 цилиндричен контейнер в кутия 

(20 кг тегло на контейнера)

FROTH-PAK™ 180 Kit 
›››  2 цилиндрични контейнера. Опаковани в кутия 

(12 кг тегло на контейнера)

Информацията, съдържаща се в тази брошура не заменя търговските спецификации. Качествата на продуктите могат да претърпят 
промени. Информацията в този документ е предоставена на добра воля, но въпреки това не предоставя никакви гаранции, отговорности, 
или уверения за свойствата на продуктите. Отговорността е на купувача да определи дали продуктите на Dow отговарят на конкретните 
му нужди, както и да организира работата си и унищожаването на продуктите да отговарят на местните изисквания. Не се гарантират 
лицензионни права за ползване на патенти или друга индустриална или интелектуална собственост и права. Моля обърнете се към 
Вашият доставчик или към Dow за последни нови  препоръки и съвети за употреба на нашите продукти.

DOW EUROPE GMBH
Bachtobelstrasse 3
CH-8810 Horgen
www.dowbaustoffe.de

Дистрибутор

FROTH-PAK
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