
KOMPLETNÍ SORTIMENT
Ostatní výrobky stavební chemie Bostik, jako jsou disperzní, penetrační, epoxidové nátěry, široký výběr potěrových a vyrovnávacích hmot vám velmi rádi 
nabídneme, společně se všemi ostatními doplňky a profesionálním nářadím pro podlahy. 
Stačí kontaktovat naše prodejní místa nebo navštívit naše webové stránky. Odborně poradíme a společně stanovíme nejvhodnější způsob řešení pro Vaše 
podmínky a místo instalace.

ZÁKLADOVÉ NÁTĚRY, STĚRKY A LEPIDLA BOSTIK

Doporučené stavební hmoty pro podlahoviny Amtico First. Pro přípravu podkladu k instalaci podlahoviny Amtico First doporučujeme použít výrobce Bostik:

Lepidlo Bostik Fiber Force:
pořídíte ve 13 kg balení.

Jedná se o speciální disperzní lepidlo             
s obsahem vláken pro heterogenní 
designové luxusní vinylové dílce 
Amtico First.

Lepidlo Bostik Power Elastic:
pořídíte ve 13 kg balení.

Jedná se o speciální víceúčelové 
lepidlo na podlahoviny, s vysokou 
pevností ve střihu, zejména vhodné 
na heterogenní designové luxusní 
vinylové dílce Amtico First.

Lepidlo Bostik PU 16: 
pořídíte v 8 kg balení.
  
Lepidlo Bostik Nibofloor PU 16 je dvou 
složkové polyuretanové lepidlo, pro 
linolea a pryžové podlahoviny s peníz-
kem. Dále také pro lepení protisklu-
zových podlahovin ALTRO v mokrém 
prostředí, bez obsahu rozpouštědel.

Nátěr Bostik Nibogrund EXPRES: 
pořídíte v 7 kg vědru.

Nibogrund EXPRES je základový nátěr 
na nenasákavé podklady.

Stěrka Bostik Niboplan S 21:
pořídíte ve 25 kg pytlích.

Niboplan S 21 je samonivelační hmota na 
bázi alfa-polohydrátu, bez pnutí, pro vrstvy 
do 1 − 20 mm.

Stěrka Bostik Niboplan U:
pořídíte ve 25 kg pytlích.

Niboplan U je cementová hmota pro 
vrstvy do 10 mm − samonivelační.

Stěrka Bostik Niboplan 300:
pořídíte ve 25 kg pytlích.

Niboplan 300 je vysoce-pevná cemen-
tová hmota pro vrstvy do 10 mm − 
samonivelační.

Správková hmota Bostik Niboplan ST 400 FEIN:
pořídíte ve 25 kg pytlích.

Niboplan ST 400 FEIN je velmi jemná cemen-
tová stabilní stěrková hmota, určená pro 
opravy děr a prasklin v podkladu.

Nátěr Bostik Nibogrund G 16: 
pořídíte v 10 kg a 20 kg kanystrech.

Nibogrund G 16 je  multifunkční 
disperzní základový nátěr bez obsahu 
rozpouštěděl, ředění 1 : 1 až 1 : 3.

Nátěr Bostik Renogrund PU RAPID: 
pořídíte v 11 kg kanystru.

Renogrund PU RAPID je jednosložkový 
rychleschnoucí PU základový nátěr, 
zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, 
bez obsahu rozpouštědel.
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