
 
 

 
  



21. PROSINCE 2015 SE  

ZE SIMSON 007 A SIMSON BOSTIK SUPERFIX 
STAL SUPERFIX 009 

 
Simson 007 / Simson Bostik Superfix se mění na SUPERFIX 009 

 
Nedávno firma Bostik představila svoji novou řadu obalů pro tmely a montážní lepidla a 
tmely. Nové balení se vyznačuje krásnými tmavě modrými kartušemi s označením hlavní značky 
Bostik. V současné době známé logo Simson zůstane na obalu jako sub-značka, což znamená, že 
jsou to stále stejné výrobky se stejnou kvalitou a uznávanou užitnou hodnotou. 
  

Bostik SUPERFIX 009, vše v jednom produktu! 
 
Simson 007 a Simson Superfix 007 jsou již po mnoho let předními výrobky v sortimentu lepidel a 
pružných tmelů. Jsou to jedny z mála produktů, které jsou skutečně univerzální a mají vysokou 
užitnou hodnotu a zároveň jsou opravdu multifunkční – použitelné zároveň jako lepidlo i tmel. 

 
Nové a lepší! 

 
I přes vynikající složení těchto produktů se Bostik chopil příležitosti v rámci probíhajícího 
rebrandingu dále je vylepšit a uvést je na trh ve zcela novém balení pod značkou Bostik. 
 
K dispozici ve více barvách! 
 
Ve srovnání se svými předchůdci - Simson 007 a SUPERFIX, je lepidlo a tmel Bostik SUPERFIX 009 

k dispozici v mnoha barvách. To umožňuje realizovat ještě více aplikací s jediným důvěryhodným 
produktem prémiové kvality. 
 
Certifikované CE! 
 
Bostik lepicí tmel SUPERFIX 009 obsahuje značku CE. V závislosti na aplikaci musí stavební 

výrobky splňovat určité požadavky, aby mohly být použity v budově nebo konstrukci. Na výrobek 
je vydáno takzvané prohlášení o vlastnostech. 

 
Certifikován ISEGA! 
 
Struktura produktu SUPERFIX 009 a molekulární vazby jsou tak husté, že prakticky neumožňuje 
přilnout nečistotám, plísním a choroboplodným zárodkům. Bostik SUPERFIX 009 tím splňuje 

specifické požadavky na těsnící hmoty (HACCP) použité v prostorách používaných pro manipulaci s 
potravinami. 
 
Klasifikace +  
 
SUPERFIX 009 neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a isokyanáty. Kromě toho je výroben s velmi 
nízkými emisemi a tak ideálně zapadá do strategie udržitelné bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí. 
 
Aplikace 
 
SUPERFIX 009 má širokou škálu aplikací, a to jak ve vnějším prostředí, tak uvnitř staveb. Jedním 
z příkladů použití je těsnění kolem rámu oken a zasklení, těsnění a lepení betonu a zdiva, kovů 

(ocel, nerezová ocel, zinek, hliník, měď, olovo), přírodního kamene, dlaždic, lepení a utěsnění sprch 
a odvodňovacích vrtů, prahů (kámen, kompozitní, dřevo), těsnění netěsnosti potrubí. Je použitelný 
na prakticky jakémkoli médiu, parapetech a je také vhodný pro lepení různých izolačních materiálů, 
atd. 

 


