
INFORMACJE TECHNICZNE

BOSTIK 3070
CIĄGLIWO-PLASTYCZNY KOREK NATRYSKOWY

ZASTOSOWANIE:
Nadaje się do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych między ościeżnicą okna a murem, 
przy framugach drzwi oraz na ściankach działowych oraz tam, gdzie izolacja taka jest konieczna.

OPIS:
BOSTIK 3070 to wysokiej jakości masa uszczelniająca o własnościach dźwięko- i termoizolacyjnych. 
Materiał składa się z granulatu korka oraz elastycznego spoiwa.
BOSTIK 3070 to masa jednoskładnikowa, ciągliwo-plastyczna i wytrzymała. Dzięki znacznej ilości 
komórek wypełnionych powietrzem w tym granulacie BOSTIK 3070 jest materiałem izolacyjnym, 
redukującym skutecznie przenikanie zimna i ciepła oraz gwarantującym wspaniałą izolację aku-
styczną. BOSTIK 3070 posiada atesty Instytutu Fizyki Budowlanej Frauenhof w Stuttgarcie w zakre-
sie izolacji od dźwięków powietrznych wg DIN 52210 (IPB-GS 133/90) oraz przewodności cieplnej 
wg DIN 52612 (P1-117/1990). Ponadto BOSTIK 3070 został sklasyfikowany przez Instytut Badań 
Materiałowych w Dortmundzie w zakresie właściwości palnych jako materiał budowlany klasy DIN 
4102 – B 2 (atest 231426392).

DANE TECHNICZNE:

Baza:    granulat korka, wiązany klejem  
Kolor:    kolor korka  
Masa właściwa:   ok. 0,35 g/cm3  
Konsystencja:   ciągliwo-plastyczna, stabilna, do obróbki pistoletami 
    do fugowania (pneumatycznymi) lub ręcznie  
Odporność temperaturowa: -30°C do +120°C  
Schnięcie:   ok. 6 do 12 godzin, w zależności od warunków temperaturowych 
Własności izolacyjne:  bardzo dobre w zakresie dźwięków, ciepła i zimna  
Izolacja akustyczna 
(wg DIN 5221):   poprzez naniesienie korka natryskowego BOSTIK 3070 poprawia  
    się izolacja akustyczna w porównaniu z fugami pustymi o 27 dB, 
    a dodatkowo jednostronnie masy uszczelniającej do fug 
    o grubości 3 mm BOSTIK 2637 o 30 dB. Osiąga się prawie maksy 
    malną izolację stanowiska badawczego.  

Wyniki pomiaru dla fugi o wymiarach 1950 x 10 x 110 mm
(wyciąg z protokołu badań Instytutu Frauenhof)
 
fuga pusta    19 dB  
wypełniona włóknem mineralnym 37 dB  
z korkiem natryskowym BOSTIK 3070 46 dB  
z korkiem natryskowym BOSTIK 3070 
i po jednej stronie ok. 3 mm BOSTIK 2637 
(po 3 tygodniach okresu wulkanizacji)  49 dB  
maksymalna izolacja 
wg regulaminu badań   50 dB   



Przewodno  cieplna:   ok. 0,044 W/m x k (DON 52612) 
Narz dzie testowe: urz dzenie 500 mm dla metody dwup ytkowej wg DIN 52612, 
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Narz dzia do nanoszenia preparatu: znajduj ce si  w handlu pistolety r czne i pneumatyczne 
Temperatura obróbki: +5 C do + 35 C
Czyszczenie: BOSTIK Solvent 270, BOSTIK Solvent 250 
Przechowywanie: 12 miesi cy oryginalnie zamkni ty, w miejscu ch odnym 

i suchym 

SPOSÓB U YCIA:
Powierzchnie przyczepne musz  by  wolne od t uszczu i suche. Czas wi zania wynosi co najmniej 30 
minut, maksymalnie 24 godziny. BOSTIK 3070 nanosi si  pistoletem pneumatycznym lub r cznie.
Przygotowane fugi nale y wype ni BOSTIK 3070 równomiernie. Warstwa BOSTIK 3070 powinna 
by  chroniona przez elastyczn  mas  uszczelniaj c  przed wp ywem czynników atmosferycznych. 
Równie  od spodu w stron  pomieszczenia konieczne jest zamkni cie fugi elastyczn  mas
uszczelniaj c . Odpowiednimi do tych celów preparatami s BOSTIK 2637 oraz BOSTIK 2720 MS.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI: 
Masa uszczelniaj ca BOSTIK 3070 mo e w niekorzystnych przypadkach wydziela  przez d u szy
okres czasu zapach gumy. Dlatego te  konieczne jest jej pokrycie od strony wewn trznej, np. 
preparatem BOSTIK 2637.

OPAKOWANIE: 
woreczek 500 ml art. nr 3260 000 2 30 woreczków w kartonie

Dalsze informacje w Arkuszu Danych Bezpiecze stwa.


