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Рекомендується проводити роботи при температурі 
від +5° С до +40° С. Поверхні мають бути сухими, 
чистими і знежиреними. Щільно заповните шов 
герметиком. Розрівняйте герметик вологим бруском 
дерева або шпателем. При герметизації пористих 
поверхонь рекомендується їх попередня грунтовка. 
До початку робіт необхідно діждатися повного 
висихання грунтовки! Приблизно через 1 годину 
після нанесення герметика його можна забарвлювати 
фарбами на водній основі або на основі органічних 
розчинників. Розмір шва: мінімальна ширина 6мм, 
максимальна ширина 30мм, мінімальна глибина 2мм. 
Співвідношення ширини, що рекомендується, 
до глибина шва: 2:1

Легко піддається фарбуванню.  Володіє високою 
адгезією до більшості будівельних матеріалів: бетону, 
цеглині, кахлю, гіпсовим плитам, ПВХ, а також до 
забарвлених і лакованих поверхонь. Зручний у 
вживанні, що дозволяє проводити обробні роботи на 
вертикальних і стельових поверхнях. Вологостiйкий, 
але не може бути використаний в місцях, що 
піддаються постійному контакту з водою. Не містить 
розчинників. Не має запаху.  Використовується для 
заповнення тріщин і швів, що не володіють 
рухливістю, при внутрішніх і зовнішніх роботах. 
Заповнення: тріщин в стінах і на стелях, в дерев'яних 
конструкціях; швів підвіконь, рівнів, стенів і дахів. 
Склеювання пенобетонних блоків.

Легко поддается окраске. Совместим со многими красками. Обладает высокой адгезией к большинству строи-
тельных материалов: бетону, кирпичу, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным и лакирован-
ным поверхностям. Удобен в применении, что позволяет проводить отделочные работы на вертикальных 
и потолочных поверхностях. Влагоуйсточив, но не может быть использован в местах, подвергающихся 
постоянному контакту с водой. Не содержит растворителей. Не имеет запаха. Применяется для заполнения 
трещин и швов, не обладающих подвижностью, при внутренних и наружных работах. Заполнение: трещин в 
стенах и на потолках, в деревянных конструкциях; швов подоконников, ступеней, стен и крыш. 
Склеивание пенобетонных блоков.

Рекомендуется проводить работы при температуре от +5ºС до +40ºС. Поверхности должны быть сухими, 
чистыми и обезжиренными. Наилучший эффект в очистке поверхностей достигается при использовании 
средства AKFIX CLEANER. Плотно заполните шов герметиком. Разровняйте герметик влажным бруском дерева 
или шпателем. При герметизации пористых поверхностей рекомендуется их предварительное грунтование. 
До начала работ необходимо дождаться полного высыхания грунтовки! Примерно через 1 час после нанесения 
герметика его можно окрашивать красками на водной основе или на основе органических растворителей. 
Размер шва: минимальная ширина 6мм, максимальная ширина 30мм, минимальная глубина 2мм. 
Рекомендуемое соотношение ширины к глубина шва: 2:1 
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Висока адгезiя

Стійкий до миючих побутових засобів

Вологостійкий

Легко пiддається фарбуванню

   
АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК  

AKRYL

Однокомпонентний герметик на основі високоякісної 
акрилової дисперсії з добавкою компонента, 
що знижує температуру замерзання
 

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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Питома вага  : 1,62 ± 0,03 gr/cm3
кислотність : 7-9

Повне висихання : 24 години
твердість по шору А : 40-70

Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С
Термостійкість : -10 ° С до + 80 ° С
Колір : бiлий
Термін придатності : 18 місяців
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Стійкий до миючих побутових засобів

Вологостійкий

Містить антибактеріальні добавки

Стійкий до миючих побутових засобів

Стійкий до УФ

Вологостійкий

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ

СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК 

СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК 

SILICONE BLISTER

Еластичний силіконовий герметик кислотного типу. 
Зручний для побутового та професійного використання, 
завдяки економічній упаковці 50мл.  

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
UNIVERSAL

Однокомпонентний силіконовий герметик призначений 
для загально-будівельних робіт. Зручний для побутового 
та професійного використання. 

Питома щільність  : 1 гр / см ³
Основа : кислотна
Час первинної полімеризації : 20 хвилин
Повне висихання : 24 години
Межа міцності при відриві : 0,7 Н / мм

Питома щільність  : 0.97 гр / см ³
Основа : кислотна
Час первинної полімеризації : 20 хвилин
Повне висихання : 24 години

Межа міцності при відриві : 0,6 Н / мм

Еластичність : 250%
Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С
Термостійкість : -40 ° С до + 100 ° С
Колір : прозорий, білий
Термін придатності : 18 місяців

Еластичність : 200%
Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С

Колір : прозорий, білий
Термін придатності : 18 місяців

Використовується для кухні, ванної, швидко висихає, не втрачає форму, не жовтіє, 100% антибактеріальний 
силікон без розчинників. Забезпечує прекрасне прилипання, водонепроникність в місцях з’єднань, де фаянс, 
кераміка стикається з водою, на керамічних, скляних, металевих і інших облицювальних матеріалах, 
раковин, умивальників, поверхонь шаф кухонь. 
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Склеювані  поверхні  повинні  бути  сухими   і  чистими.  Знежирте  поверхні  і 
витріть їх насухо. Наносити герметик крапками або смугами на робочу 
поверхню, відстань між крапками і кінцем поверхні не повинна перевищу-
вати 15 мм.. Потрібно відрізати кінчик картриджа, прикрутити насадку та 
зрізати її кінчик згідно ширині шва. За допомогою пістолету рівномірно 
нанести без бульбашок повітря, за необхідності використовуйте шпатель.

ЗАСТОСУВАННЯ
Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Обезжирьте поверх-
ности и вытрите их насухо. Наносить герметик точками или полосами на рабочую 
поверхность, расстояние между точками и краем поверхности не должно 
превышать 15 мм. Отрезать кончик картриджа, прикрутить насадку, срезать 
ее кончик согласно ширине шва. С помощью пистолета равномерно нанести без 
пузырьков воздуха, при необходимости используйте шпатель.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для кухни, ванной, быстро высыхает, не теряет форму, не желтеет, 100% антибактериальный 
силикон без растворителей. Обеспечивает прекрасное прилипание, водонепроницаемость в местах 
соединений, где фаянс, керамика соприкасается с водой, на керамических, стеклянных, металлических и др. 
облицовочных материалах, раковин, умывальников, поверхностей  шкафов кухонь и др.

СВОЙСТВА

Не жовтіє, не дає усадки. Стійкий до УФ, різних температурних впливів, має гарну адгезію до більшості видів будівельних матеріалів. 
Використовують для герметизації та ізоляції швів у стінах, покрівлі, для сантехнічного, тепличного і віконного господарства. Не фарбується. 
Не боїться вологи. Стійкий до розтріскування, старіння, миття миючими та хімічними засобами. 
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Не желтеет, не дает усадки. Стойкий к УФ, различным температурным воздействиям, обладает хорошей адгезией к большинству видов 
строительных материалов. Используют для герметизации и изоляции швов в стенах, кровле, для сантехнического, тепличного и оконного 
хозяйства. Не окрашивается. Не боится влаги. Устойчив к растрескиванию, старению, моющим химическим средствам и химикатам.

СВОЙСТВА
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Термостійкість : -40 ° С до + 100 ° С
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КоричневийПрозорийЧорний Бiлий



Склеювані  поверхні  повинні  бути  сухими   і  чистими.  
Знежирте  поверхні  і витріть їх насухо. Наносити 
герметик крапками або смугами на робочу поверхню, 
відстань між крапками і кінцем поверхні не повинна 
перевищувати 15 мм. Потрібно відрізати кінчик 
картриджа, прикрутити насадку та зрізати її кінчик 
згідно ширині шва. За допомогою пістолету 
рівномірно нанести без бульбашок повітря, за 
необхідності використовуйте шпатель.

Використовується для кухні, ванної, швидко висихає, 
не втрачає форму, не жовтіє, 100% 
антибактеріальний силікон без розчинників. 
Забезпечує прекрасне прилипання, 
водонепроникність в місцях з’єднань, де фаянс, 
кераміка стикається з водою, на керамічних, скляних, 
металевих і інших облицювальних матеріалах, 
раковин, умивальників, поверхонь шаф кухонь.

Используется для кухни, ванной, быстро высыхает, не теряет форму, не желтеет, 100% 
антибактериальный силикон, без растворителей. Обеспечивает прекрасное прилипание, водо-
непроницаемость в местах соединений, где фаянс, керамика соприкасается с водой, на керамических, 
стеклянных, металлических и др. облицовочных материалах, раковин, умывальников, 
поверхностей  шкафов кухонь и др.

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Обезжирить поверхности и вытереть их 
насухо. Наносить герметик точками или полосами на рабочую поверхность, расстояние между 
точками и краем поверхности не должно превышать 15 мм. Отрезать кончик картриджа, 
прикрутить насадку, срезать ее кончик согласно ширине шва. С помощью пистолета равномерно 
нанести без пузырьков воздуха, при необходимости используйте шпатель.
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Стійкий до миючих побутових засобів

Вологостійкий

Мiстить антибактерiальнi добавки

САНІТАРНИЙ  
СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК  

SANITARY

Еластичний силіконовий герметик кислотного типу.
Має високу ступінь адгезії до більшості будівельних 
матеріалів окрім міді та свинцю.
 

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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Питома щільність  : 1.0 гр / см ³
Основа : кислотна
Час первинної полімеризації : 20 хвилин
Повне висихання : 24 години
Межа міцності при відриві : 0,7 Н / мм

Еластичність : 250%
Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С
Термостійкість : -40 ° С до + 100 ° С
Колір : прозорий, бiлий

Термін придатності : 18 місяців
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Склеювані  поверхні  повинні бути сухими  і чистими.  
Знежирте  поверхні  і витріть їх насухо. Наносити 
герметик крапками або смугами на робочу поверхню, 
відстань між крапками і кінцем поверхні не повинна 
перевищувати 15 мм. Потрібно відрізати кінчик 
картриджа, прикрутити насадку та зрізати її кінчик 
згідно ширині шва. За допомогою пістолету 
рівномірно нанести без бульбашок повітря, за 
необхідності використовуйте шпатель.

Клей-герметик Hercul MIRROR створений спеціально 
для роботи з дзеркалами. Інертний до амальгамного 
покриття дзеркала. Не викликає корозію. Для 
фіксування, приклеювання і монтажу декоративних 
і мозаїчних дзеркал до більшості будівельних 
поверхонь: бетону, деревині, штукатурці, 
керамічних плиток, полістиролу, цеглі, ДСП, МДФ.  

Создан специально для работы с зеркалами. Инертен к амальгамному покрытию зеркала. Для фиксирования, 
приклеивания и монтажа декоративных и мозаичных зеркал к большинству строительных поверхностей: 
бетону, древесине, штукатурке, керамическим плиткам, полистиролу, кирпичу, ДСП,  МДФ. Не вызывает 
коррозию. 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Обезжирить поверхности и вытереть их 
насухо. Наносить герметик точками или полосами на рабочую поверхность, расстояние между точками 
и краем поверхности не должно превышать 15 мм. Отрезать кончик картриджа, прикрутить 
насадку, срезать ее кончик согласно ширине шва. С помощью пистолета равномерно нанести без 
пузырьков воздуха, при необходимости используйте шпатель.
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100% Силікон

Стійкий до миючих побутових засобів

Вологостійкий

Мiстить антибактерiальнi добавки

КЛЕЙ- ГЕРМЕТИК   
ДЛЯ ДЗЕРКАЛ  

MIRROR

Нейтральний силіконовий клей-герметик.Стійкий до 
механічних впливів.Має високу ступінь адгезії до більшості 
будівельних матеріалів окрім міді та свинцю.
 

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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Питома щільність  : 1.12 гр / см ³
Основа : 100% силікон
Час первинної полімеризації : 15 хвилин
Повне висихання : 24 години
Межа міцності при відриві : 0.7 Н / мм

Еластичність : 250%
Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С
Термостійкість : -50 ° С до + 200 ° С
Колір : прозорий

Термін придатності : 18 місяців
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Склеювані  поверхні  повинні  бути  сухими   і  чистими.  
Знежирте  поверхні  і витріть їх насухо. Наносити 
герметик крапками або смугами на робочу поверхню, 
відстань між крапками і кінцем поверхні не повинна 
перевищувати 15 мм. Потрібно відрізати кінчик 
картриджа, прикрутити насадку та зрізати її кінчик 
згідно ширині шва. За допомогою пістолету 
рівномірно нанести без бульбашок повітря, за 
необхідності використовуйте шпатель.

Широко  використовується  в  акваріумних  
конструкціях,  при  склінні.  Не містить розчинників, 
однокомпонентний, не дає усадки, не жовтіє, не 
фарбується, не дає плям. Можна використовувати 
в дитсадках, школах, не токсичний, довговічний 
в експлуатації. Підходить для тривалого 
впливу води. 

Широко используется в аквариумных конструкциях, при остеклении. Не содержит растворителей, 
однокомпонентный, не дает усадки, не желтеет, не красится, не дает пятен. Можно использовать в 
детсадах, школах, не токсичен, долговечен в эксплуатации. 
Пригоден для длительного воздействия воды.

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Обезжирить поверхности и вытереть их 
насухо. Наносить герметик точками или полосами на рабочую поверхность, расстояние между точками и 
краем поверхности не должно превышать 15 мм. Отрезать кончик картриджа, прикрутить 
насадку, срезать ее кончик согласно ширине шва. С помощью пистолета равномерно нанести без 
пузырьков воздуха, при необходимости используйте шпатель.
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100% Силікон

Стійкий до миючих побутових засобів

Вологостійкий

Мiстить антибактерiальнi добавки

Не токсичний

СИЛІКОН  
ДЛЯ АКВАРІУМА  

AQUARIUM

Нейтральний еластичний силікон. 
Не визиває корозію. Не містить розчинників.
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Питома щільність  : 1.25 гр / см ³
Основа : 100% силікон
Час первинної полімеризації : 15 хвилин
Повне висихання : 24 години
Межа міцності при відриві : 1.3 Н / мм

Еластичність : 250%
Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С
Термостійкість : -60 ° С до + 200 ° С
Колір : прозорий

Термін придатності : 18 місяців

www.hercul.com.ua

info@hercul.com.ua

Чорний Прозорий



Склеювані поверхні повинні бути сухими, чистими і 
знежиреними ацетоном. Наносити клей на злегка 
зволожені поверхні та на одну із склеюваних 
поверхонь. Далі закріпіть монтовані елементи за 
допомогою механічних засобів фіксації на час повного 
висихання (мінімум 2  години).  Приблизно, у течії  
перших  10  хвилин,  ви  можете  змінити  
місцеположення склеюваних  елементів,  корегувати  
не  роз’єднуючи  поверхні.  Запобіжні  заходи:  
обов’язкова фіксація деталей до повного висихання 
клею. Свіжий клей змивається ацетоном, після 
затвердіння - тільки механічним способом. Не 
застосовуються з тефлоном і поліпропіленом.

Поліуретанові рідкі цвяхи - це високоякісний одно-
компонентний конструкційний клей, створений  на  
основі  поліуретану.  Мають  надзвичайно  сильні  
склеювальні  властивості.  Тиксотропні, ідеально 
підходять для склеювання вертикальних поверхонь. 
Висока заповнюваність, що дозволяє склеювати 
нерівні поверхні. Не викликають корозії металів. 
Також застосовується при склеюванні різних 
елементів з деревних матеріалів (ДСП, ДВП, MDF, 
OSB, QSB ) при виробництві меблів, віконних рам і 
дверей. Незамінні при кріпленні елементів на 
відповідальних місцях, при складанні вікон, дверей, 
декоративних деталей на прозорих матеріалах, при 
будівельних і ремонтних роботах. Застосовуються 
для склеювання різноманітних будівельних 
матеріалів, в різному поєднанні, таких як: дерево, 
МДФ, гіпсокартон, ДВП, ДСП, фанера, цегла, бетон, 
метал, полістирол, гума, екструдований 
пінополістирол, граніт, мармур. 

Полиуретановые жидкие гвозди - это высококачественный однокомпонентный конструкционный клей, 
созданный на основе полиуретана. Имеет чрезвычайно сильные клеящие свойства. Тиксотропный, 
идеально подходит для приклеивания на вертикальных поверхностях . Высокая заполняемость, что 
позволяет склеивать неровные поверхности . Не вызывает коррозии металлов. Также применяется 
при склеивании различных элементов из древесных материалов (ДСП, ДВП, MDF, OSB, QSB ) при 
производстве мебели, оконных рам и дверей. Незаменимый при креплении элементов в ответственных 
местах, при сборке окон, дверей, декоративных деталей на прозрачных материалах, при строительных 
и ремонтных работах. Применяется для склеивания различных строительных материалов, в различном 
сочетании, таких как: дерево , МДФ , гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, кирпич, бетон, металл, полистирол, 
резина, экструдированный пенополистирол , гранит , мрамор.

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными ацетоном. Наносить клей 
на слегка увлажненную поверхность и на одну из склеиваемых деталей. Далее закрепить монтируемые 
элементы с помощью механических средств фиксации на время полного высыхания (минимум 2 часа). 
Примерно, в течение первых 10 минут, вы можете изменить местоположение склеиваемых элементов, 
корректировать, не разъединяя детали друг от друга. Меры предосторожности: обязательна фиксация 
деталей до полного высыхания клея. Свежий клей смывается ацетоном, после отверждения - только 
механическим способом. Не применяется с тефлоном и полипропиленом.
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ПОЛІУРЕТАНОВІ   
РІДКІ ЦВЯХИ  

ULTRA

Високоякісний однокомпонентний 
конструкційний клей, 
створений на основі 
поліуретану.
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Не дають усадки

Покращена адгезія до пористих поверхонь

Водонепроникність клас D4

Фарбуються і шліфуються

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Хімічно стійкі

Межа міцності при відриві  : 2-2,25 Н/мм
Температура застосування   : +5°С до 35°С

жовто-прозорий

Термін придатності : 18 місяців

Колір
Термостійкість : -40°С до + 80°С

Питома щільність  : 1.3 гр / см ³
Основа : поліуретан
Час первинної полімеризації : 30 хвилин
Повне висихання : 24 години
Міцність кінцевого зчеплення   100кг/см²

www.hercul.com.ua
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Перед застосуванням склеювані поверхні необхідно 
попередньо підготувати, очистивши від сміття, пилу 
і знежирити. Наносити у вигляді крапок невеликого 
розміру на місця, де зазвичай вкручують шуруп або 
вбивають цвях. У деяких випадках клей наносять 
тонкими смугами, коли склеювані поверхні мають 
значну вагу і площу. Час схоплювання становить 
від 15 до 40 хвилин в залежності від температури 
повітря і вологості. Повна полімеризація 
відбувається протягом 12-24 годин. Запобіжні з
аходи: обов’язкова фіксація деталей до повного 
висихання клею. Свіжий клей змивається водою, 
після затвердіння - тільки механічним способом.

Hercul Strong - рідкі цвяхи на основі модифікованого 
акрилу. Призначені для склеювання дерева, 
неполірованого каменю, бетону, штукатурки, кераміки, 
облицювальної плитки, мозаїки, плінтусів, 
пінополістиролу, ОСБ, МДФ, ДСП, ДВП. Для склеювання 
дерев’яних деталей при проведенні столярних 
робіт, а також, для скріплення і заповнення швів 
в гіпсовій штукатурці. Застосування і зберігання при 
температурі повітря не нижче +5°С і не вище +35°С. 
Термостійкі в діапазоні -15°С до +70°С.  

Hercul Strong – жидкие гвозди на основе модифицированного акрила. Предназначены  для склеивания 
дерева, неполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочной плитки, мозайки, плинтусов, 
пенополистирола, ОСБ, МДФ, ДСП, ДВП. Для склеивания деревянных деталий  при проведении  столярных 
работ, а также, для скрепления и заполнения швов в гипсовой штукатурке. Применение и хранение  при 
температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +35°С. Термостойкие в диапазоне -15°С до +70°С.

Перед применением  склеиваемые поверхности необходимо предварительно подготовить, очистив от 
мусора, пыли и обезжирив. Наносить в виде точек небольшого размера на места, где обычно вкручивают 
шуруп или вбивают гвоздь. В некоторых случаях клей наносят тонкими полосами. Так обычно склеивают 
поверхности, которые имеют значительные вес и площадь. Время схватывания  составляет от 15 до 
40 минут в зависимости от температуры воздуха и влажности. Полная полимеризация  происходит на 
протяжении 12-24 часов. Меры предосторожности: обязательная фиксация деталей до полного 
высыхания клея. Свежий клей смывается водой, после затвердевания – только механическим способом.
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Не дають усадки

Екологічно чисті

Витривалі до впливу корозії

Швидке схоплення

РІДКІ  ЦВЯХИ   
STRONG

На основі модифікованого акрилу. 
Володіють високою адгезією і 
міцністю склеювання. Вологостійкі.
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Питома щільність  : 1,7 ±0,03гр/см³
Основа : модифікований акрил
Час схоплювання   : 15-20 хвилин
Повне висихання 3мм/добу

Міцність первинного зчеплення : 60кг/cм²
Міцність кінцевого зчеплення  : 80кг/см²
Межа міцності при відриві   : 0,9 Н/мм
Температура застосування  : +5°С до 35°С
Термостійкість : -15°С до + 70°С

Термін придатності  18 місяців
Колір                                                               : білий 
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Щоб отримати міцне з’єднання, необхідно трохи 
зволожити поверхні, на які буде наноситися клей, 
щоб поліуретан, що міститься в ньому, швидше 
затвердів.  Далі  склеювані  елементи  фіксуються  за  
допомогою  затискачів або важких предметів 
приблизно на дві - три години. Завдяки тривалому 
часу обробки (30 хвилин) можна без поспіху підігнати 
склеювані частини. Поверхні,  що  піддаються  
забрудненню,  необхідно  попередньо  заклеїти 
малярною  стрічкою.  Зайвий  клей  забирається  після 
затвердіння  наждачним  папером  або  гострим  
ножем.  До  затвердіння  його  можна  прибрати  з 
інструментів очищає рідиною для смивання пiни . 
Не застосовується з тефлоном і поліпропіленом. 
Балон повинен зберігатися щільно закритим. 

Поліуретановий  клей  WOOD  ADHESIVE  можна  засто-
совувати  в  місцях,  що піддаються контакту з вологою, 
зовні і всередині будівель, під час будівництва або 
ремонту альтанок, меблів, віконниць, шпаківень, 
дерев’яних декоративних елементів. Продукт також 
годиться для склеювання вологих дерев’яних 
поверхонь. Шов зроблений цим клеєм  абсолютно 
водостійкий (найвищий  клас  водостійкості  D4). Також  
застосовується  при  склеюванні різних елементів з 
деревних матеріалів (ДСП , ДВП , MDF , OSB , QSB ) 
при виробництві меблів, і дверей.
 

Полиуретановый клей WOOD ADHESIVE можно применять в местах, подверженных контакту с влагой, 
снаружи и внутри зданий, во время строительства или ремонта беседок, мебели, ставней, скворечников, 
деревянных декоративных элементов. Продукт также годится для склеивания влажных деревянных 
поверхностей. Шов, сделанный этим клеем, абсолютно водостоек (наивысший класс водостойкости D4). 
Также применяется при склеивании различных элементов из древесных материалов 
(ДСП, ДВП, MDF, OSB, QSB ) при производстве мебели,  и дверей. 

Чтобы получить крепкое соединение, необходимо немного увлажнить поверхности, на которые будет 
наноситься клей, чтобы полиуретан, содержащийся в нем, быстрее затвердел. Далее склеиваемые 
элементы фиксируются при помощи зажимов или тяжёлых предметов примерно на два - три часа. 
Благодаря длительному времени обработки (30 минут) можно без спешки подогнать склеиваемые части. 
Поверхности, подвергаемые загрязнениям, необходимо предварительно заклеить малярной лентой. 
Лишний клей убирается после затвердевания наждачной бумагой или острым ножом. До затвердевания 
его можно убрать с инструментов очистителем  для пены. Не применяется с тефлоном и 
полипропиленом. Баллон должен храниться плотно закрытым.
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ПОЛІУРЕТАНОВИЙ   
КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ   

WOOD ADHESIVE

Однокомпонентний столярний клей.
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Щільність  : 1,10 ± 0,01 гр /мл
Основа : поліуретановий предполімер
Час первинної полімеризації      : 40 хвилин 
Повне висихання : 24 години

Механізм затвердіння   : волога полімеризація
В’язкість  5000 - 10000cps при 20 ° С
Споживанняі   : 150мл / м2
Температура застосування  : +5°С до 35°С
Термостійкість : -30°С до + 100°С

Термін придатності  18 місяців
Колір                                     : світло-коричневий

Водонепроникність клас D4-din en 204

Покращена адгезія до пористих поверхонь

Стійкий до впливу хімічних речовин

Фарбується і шліфується

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

www.hercul.com.ua
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Температура  застосування  повинна  бути  не  
менше  5°С  і  не  більше  30°С. Поверхні повинні 
бути сухими і чистими . Розпиліть активатор на одну
 з поверхонь і дайте йому час. Нанесіть клей точками 
або зигзагом на іншу поверхню і зачекайте 
протягом декількох секунд. З’єднайте деталі міцно 
притиснувши одну до одної на кілька секунд. 
Активатор необхідний для прискорення процесу 
склеювання і для додаткового знежирення.

Використовується для склеювання будь-яких 
дерев’яних матеріалів, каучуку, гуми, пластику, шкіри, 
МДФ, ДСП. Ідеально підходить для приклеювання 
дрібних деталей, фурнітури при виробництві 
меблів. Незамінний в побуті.

Используется для  склеивания любых деревянных материалов, каучука, резины, пластика, кожи, МДФ, ДСП. 
Идеально подходит для приклейки мелких деталей, фурнитуры при производстве мебели. 
Незаменим в быту.

Температура применения должна бать не менее 5°С и не более 30°С. Поверхности должны бать сухими 
и чистыми. Распылите активатор на одну из поверхностей, позвольте ему испариться. Нанесите клей 
точками или зигзагом на другую поверхность и выдержите в течение нескольких секунд. Соедините 
детали, крепко прижав друг другу на несколько секунд. Активатор необходим для ускорения процесса 
склеивания и для дополнительного обезжиривания.
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Висока міцність склеювання 

Ідеальний для використання на  
вертикальних поверхнях - не стікає 

Покращена адгезія до пористих поверхонь

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

СУПЕР КЛЕЙ   
З АКТИВАТОРОМ   

HAPPY MOMENT

Двокомпонентний клей, який 
складається з клею і активатора.
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Зовнішній вигляд    : рідкий гель / аерозоль
Основа : цiанокрилат /гептан
Щільність   : 1,05 ± 0,01 гр / см ³
В’язкість : 1500cР при 25 ° С

Температура застосування  : +5°С до 35°С
Термостійкість : -20°С до + 70°С

Термін придатності:  клей 15 місяців
Колір                                                       : прозорий 

активатор 36 місяців
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Поверхню перед нанесенням герметика необхідно 
ретельно очистити і знежирити з використанням 
розчинника. Герметик на тріщини і щілини бажано 
накладати тільки при  плюсових  температурах 
до +5OС.  Герметик  кладуть,  як правило, у кілька 
тонких шарів, що забезпечує більш швидке і якісне 
висихання. Для того,  щоб  бітумний  герметик  надійно  
і  міцно  ліг  на  підставу  покрівлі,  його  шар  повинен 
становити максимум 3 мм. Час схоплювання 
бітумного герметика становить 1,5 години, для 
повного висихання, як правило, необхідно від 12 до 
48 годин на 1мм герме-тика. При використанні 
бітумних герметиків на пористих поверхнях, слiд їх  
попередньо прогрун-тувати і дочекатися їх повного 
висихання. Не рекомендується застосовувати: на 
деяких видах пластмас, так як вони можуть бути 
пошкоджені або деформовані.  Бітумний герметик 
не годиться для фарбування.

Як основний компонент в покрівельному герметику 
від TM HERCUL BITUM використовується модифіко-
ваний бітум, який у воді не розчиняється і проявляє 
високий рівень міцності до самих різних зовнішніх 
негативних факторів. Серед основних  переваг  даного  
матеріалу  виділяють  такі,  як  прекрасне  зчеплення 
(адгезія)  з  самими  різними  поверхнями  та  
будівельними  матеріалами,  еластичність, високий 
рівень стійкості до вологи, атмосферних явищ, 
ефективний захист поверхні від іржі, яка може швидко 
зруйнувати металеві елементи покрівлі.  Використання  
бітумних  герметиків  актуально  не  тільки  для  
покрівлі. Матеріал  добре  підходить  для  робіт  з  
ущільнення,  герметизації,  заповнення тріщин у 
фундаменті, цоколі, дренажної системи і інших 
конструкціях.

 

В качестве основного компонента в кровельном герметике от TM HERCUL BITUM используется модифи-
цированный битум, который не растворяется в воде и проявляет высокий уровень прочности к самым 
разным внешним негативным факторам.. Среди основных достоинств данного материала выделяют такие, 
как прекрасное сцепление (адгезия) с самыми разными поверхностями и строительными материалами, 
эластичность, высокий уровень устойчивости к влаге, атмосферным явлениям, эффективная защита 
поверхности от ржавчины, которая может быстро разрушить металлические элементы кровли. 
Использование битумных герметиков актуально не только для кровли. Материал хорошо подходит для 
работ по уплотнению, герметизации, заполнению трещин в фундаменте, цоколе, дренажной системе 
и других конструкциях.

Поверхность перед нанесением герметика необходимо тщательно очистить и обезжирить с использо-
ванием растворителя. На трещины и щели желательно накладывать герметик только при плюсовых  до 
+5OС. Герметик кладут, как правило, в несколько тонких слоёв, что обеспечивает более быстрое и 
качественное высыхание.  Для того, чтобы битумный герметик надёжно и прочно лёг на основание кровли, 
его слой должен составлять максимум 3мм. Время схватывания битумного герметика составляет 1,5 часа, 
для полного высыхания, как правило, необходимо от 12 до 48 часов на 1мм герметика. При использовании 
битумных герметиков на пористых поверхностях следует предварительно прогрунтовать данные основания 
и дождаться их полного высыхания. Не рекомендуется применять: на некоторых видах пластмасс, так как 
они могут быть повреждены или деформированы. Битумный герметик не годится для окрашивания. 
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БІТУМНИЙ ГЕРМЕТИК   
BITUM

Модифікований бітумний герметик. Застосовується 
для склеювання і герметизації покрівельних 
матеріалів, металевих елементів покрівлі 
та систем водостоку.
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Термостійкість  : -35 ° С до +110 ° С
Має високу тиксотропність  
Поява верхньої неклейкої плівки       : 20 хвилин 
Колір : чорний

Термін придатності      : 18 місяців

Вологостійкий

Водонепроникний

Універсальний в застосуванні

Еластичний

www.hercul.com.ua

info@hercul.com.ua



ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ- ГЕРМЕТИК

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ- ГЕРМЕТИК

AUTO

На основі поліуретану. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Без розчинників. Посилена адгезія до металу. Стійкий до 
погодних умов і механічних впливів.

BUILD

На основі поліуретану. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Без розчинників. Стійкий до погодних 
умов і механічних впливів.

Питома щільність  : 1.40 гр / см ³
Основа : поліуретан
Час первинної полімеризації : 30 хвилин
Повне висихання : 24-48 години

Міцність кінцевого зчеплення  : 100кг/см ²
Межа міцності при відриві  : 1,9 Н / мм
Еластичність : 450-500 %

Колір : сірий , чорний
Термін придатності : 18 місяців

За допомогою клею-герметика AUTO можна акуратно захистити і герметизувати скло, кузов, зварювальні шви, порожнини, щілини, електри-
чну фурнітуру,  елементи  запірної  фурнітури,  декоративні  покриття,  дефлектори, елементи обладнання, герметизація внутрішніх 
порожнин та інші елементи обладнання. Герметизація колісних арок. При цьому шов виходить міцний, акуратний і однорідний. Більшість 
ремонтних робіт можливо проводити на вологих  поверхнях.  Затверділі  шви  можна  фарбувати  будь-якими  видами фарб.

UKR ВЛАСТИВОСТI
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Склеювані поверхні повинні бути сухими, чистими і знежиреними ацетоном. 
Наносити клей на злегка зволожені поверхні та на одну із склеюваних повер-
хонь. Далі закріпіть монтовані елементи за допомогою механічних засобів 
фіксації на час повного висихання (мінімум 2 години). Приблизно, в продовж
перших 10 хвилин, ви можете змінити місцеположення склеюваних елемен-
тів, корегувати не роз’єднуючи поверхні. Якщо це деформаційний шов в 
стіні - заповніть шов і залиште на добу до повного висихання.  Залишки  
можна  обрізати  ножем  або  шліфувати.  Свіжий клей змивається ацетоном, 
після затвердіння - тільки механічним способом.

ЗАСТОСУВАННЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными 
ацетоном. Наносить клей на слегка увлажненные поверхности и на одну из склеи-
ваемых деталей. Далее закрепите монтируемые элементы с помощью механи-
ческих средств фиксации на время полного высыхания ( минимум 2 часа). Примерно, 
в течение первых 10 минут , вы можете изменить местоположение склеиваемых 
элементов , корректировать не разъединяя детали друг от друга. Если это дефор-
мационный шов в стене – заполните шов и оставьте на сутки до полного высыхания. 
Остатки можно обрезать ножом или шлифовать Свежий клей смывается ацетоном, 
после отверждения - только механическим способом.

ПРИМЕНЕНИЕ

При помощи клея-герметика AUTO можно аккуратно защитить и герметизировать стёкла, кузовные части, сварочные швы, полости, щели, 
электрическую фурнитуру, элементы запорной фурнитуры, декоративные покрытия, дефлекторы, элементы оборудования. Герметизация 
внутренних полостей и других элементов оборудования. Склеивание вибрационных конструкций, герметизация колесных арок. При этом 
шов получается прочный, аккуратный и однородный. Большинство ремонтных работ возможно проводить на влажных поверхностях. 
Затвердевшие швы можно окрашивать любыми видами красок.

СВОЙСТВА

Завдяки  високим  ступенем  еластичності  і  високої  швидкості  затвердіння застосовується для герметизації швів гнучких перехідних сполук. 
При механічних  рухах  швів,  характерних  для  усадки  поверхонь  в  житлових будинках і різних об’єктах промислового типу,  герметик 
повторює їх переміщення, зберігаючи конструкцію і перешкоджає проходженню вологи. Не вицвітають  і  не  руйнуються  під  впливом  УФ.  
Більшість  ремонтних  робіт можливо проводити на вологих поверхнях. Затверділі шви можна фарбувати будь-якими видами фарб і шліфувати.

UKR

UKR

ВЛАСТИВОСТI

RU

RU

Благодаря высокой степени эластичности и высокой скорости затвердевания применяется для герметизации швов гибких соеденений. 
При механических движениях швов, характерных для усадки поверхностей в зданиях и различных объектах промышленного типа, 
герметик повторяет их перемещение, сохраняя конструкцию и препятствует прохождению влаги. Не выцветает и не разрушается под  
воздействием УФ. Большинство ремонтных работ возможно проводить на влажных поверхностях. Затвердевшие швы можно окрашивать 
любыми видами красок и шлифовать.

СВОЙСТВА
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Термостійкість : -40 ° С до + 80 ° С

Температура застосування : +5 ° С до +35 ° С

Не дає усадки

Водонепроникність клас D4

Фарбується і шліфується

Хімічно стійкий

Не дає усадки

Водонепроникність клас D4

Фарбується і шліфується

Хімічно стійкий

www.hercul.com.ua

info@hercul.com.ua

Сiрий

Чорний

Бiлий

Коричневий

Серый

Чорный

Белый

Коричневый



Поверхню перед нанесенням герметика необхідно 
ретельно очистити і знежирити з використанням 
розчинника. Перед застосуванням слід витримати 
балон при кімнатній температурі (+ 20 ° С) не менше 
12 годин. Рекомендується проводити роботи при 
температурі навколишнього середовища від + 5 ° С 
до + 40 ° С. При температурі навколишнього 
середовища нижче + 5 ° С, роботи можна виконувати 
тільки якщо на поверхнях немає конденсату, снігу 
або льоду. Поверхні повинні бути очищеними, 
сухими і знежиреними.
Термостійкість: Від -40 до +350 °C.

HT 350 - професійний продукт, що представляє собою, 
однокомпонентний, термостійкий, 100% -й 
силіконовий герметик, твердіє під впливом вологості 
повітря. Висока термостійкість до 300 °С 
(тимчасово до 350°С). Чудова адгезія до більшості 
будівельних матеріалів. Еластичність. Стійкість до 
атмосферних впливів. Не тріскається, не стискується 
і не стає ламким. 
Промислові печі. Герметизація в умовах високих 
температур. Ремонт насосів і моторів. Ремонт систем 
опалення. Герметизація і ремонт кухонного 
устаткування. Герметизація стиків в димоходах. 
Ремонт автомобілів.

 

Hercul HT350 - профессиональный продукт, представляющий собой, однокомпонентный, термостойкий, 
100%-й силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Высокая 
термостойкость до 300°C (кратковременно до 350°C) . Превосходная адгезия к большинству строительных 
материалов. Эластичность. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Не трескается, не сжимается и 
не становится ломким. Промышленные печи. Герметизация в условиях высоких температур. Ремонт насосов 
и моторов. Ремонт систем отопления. Герметизация и ремонт кухонного оборудования. Герметизация 
стыков в дымоходах. Ремонт автомобилей. 

Поверхность перед нанесением герметика необходимо тщательно очистить и обезжирить с использо-
ванием растворителя. Перед применением следует выдержать баллон при комнатной температуре (+20°С) 
не менее 12 часов. Рекомендуется проводить работы при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С. 
При температуре окружающей среды ниже +5°С, работы можно выполнять только если на поверхностях 
нет конденсата, снега или льда. Поверхности должны быть очищенными, сухими и обезжиренными. 
Термостойкость: От -40 до +350 градусов по Цельсию.
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ТЕРМОСТIЙКИЙ   
HT 350

Герметизація в умовах високих температур. 
Ремонт насосів і моторів.
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Термостійкість  : -40 ° С до +350 ° С
Щільність  
Поява верхньої неклейкої плівки       : 7-13 хв

Термін придатності      : 18 місяців

: 1.05± 0.03 г/мл

Температура застосування : +5 ° С до +40 ° С

100% силiконовий

Водонепроникний

Універсальний в застосуванні

Еластичний

www.hercul.com.ua

info@hercul.com.ua

СИЛIКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК   

Чорний Червоний



Рекомендується застосовувати при температурі від 
+5°C до 40°c. Поверхні мають бути сухі мі і чистими. 
Щоб зменшити деформацію з'єднань, їх глибина має 
бути набагато мень-ше, чим їх ширина. Мінімальні 
виміри - 5 х 5 мм. Для ширини, яка перевищує 25 мм, 
глибина повинна складати половину ширини. 
Глибина з'єднань досягається за допомогою 
дополнітельних матеріалів. Щоб гарантувати прямі 
грані стекол при ізоляції, області, суміжні із 
з'єднанням, мають бути замасковані клейкою 
стрічкою. Після вживання, ізоляційний матеріал має 
бути оброблений з легким тиском протягом 5 хвилин, 
щоб розподілити матеріал проти об'єднаних 
поверхонь і отримати професійний результат. 
Надлишок незатверділої маси може бути видалений 
розчинником. Застиглий ізоляційний матеріал може 
бути видалений лише механічним способом.

IG Silicone - однокомпонентний нейтральний герметик 
для вторинної герметизацiї склопакетiв. Є найбільш 
простим способом вторинної герметизації. 
Високоякісний силіконовий герметик після висихання 
формує відмінний захист від атмосферних явищ. 
Відсутня залежність від довкілля. Перепади 
температур не впливають на в'язкість герметика. 
Може застосовується для більшості пористих і 
гладких поверхонь (у тому числі бетону і цементу). 
Стійкий до атмосферних явищ (прямих сонячних 
променiв, снігу, дощу і ін.). Запобігає корозії. Стійкий 
до температурних перепадів. Швидке застигання. 
100% силіконовий, не містить розчинників. 
Застосовується для виготовлення склопакетiв, 
монтажу, герметизації і скління зовнішніх фасадів, 
віконних і дверних рам, герметизації сполучних і 
розширювальних швів.

IG Silicone - однокомпонентный нейтральный герметик для вторичной герметизации стеклопакетов. Является 
наиболее простым способом вторичной герметизации. Высококачественный силиконовый герметик после 
высыхания формирует отличную защиту от атмосферных явлений. Отсутствует зависимость от окружающей 
среды. Перепады температур не влияют на вязкость герметика. Нейтральный герметик.  Может применяется 
для большинства пористых и гладких поверхностей (в том числе бетона и це-мента). Устойчив к 
атмосферным явлениям (прямым солнечным лучам, снегу, дождю и др.). Предотвращает коррозию. Устойчив 
к температурным перепадам. Быстрое застывание. 100% силиконовый, не содержит растворителей. 
Применяется для изготовления стеклопакетов, монтажа, герметизации и остекления наружных фасадов, 
оконных и дверных рам, герметизации соединительных и расширительных швов. 

Рекомендуется применять при температуре от +5°C до 40°C. Поверхности должны быть сухими и чистыми. 
Чтобы уменьшить деформацию соединений, их глубина должна быть намного мень-ше, чем их ширина. 
Минимальные измерения - 5 х 5 мм. Для ширины, которая превышает 25 мм, глубина должна составлять 
половину ширины. Глубина соединений достигается при помощи допол-нительных материалов. Чтобы 
гарантировать прямые грани стекол при изоляции, области, смежные с соединением, должны быть 
замаскированы клейкой лентой. После применения, изоляционный материал должен быть обработан с легким 
давлением в течение 5 минут, чтобы распределить материал против объединенных поверхностей и получить 
профессиональный результат. Избыток незатвердевшей массы может быть удален растворителем. 
Застывший изоляционный материал может быть удален только механическим способом. 

UKR

RU

СИЛIКОН ДЛЯ СКЛОПАКЕТIВ   
IG SILICONE

Однокомпонентний силiконовий герметик 
для вторинної герметизації склопакетiв.

 

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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Термостійкість  : -60 ° С до +180 ° С
Питома щільність   
Поява верхньої неклейкої плівки       : 10 хвилин 
Колір : чорний

Термін придатності      : 18 місяців

: 1,33±0,03г/мл  

Вологостійкий

Водонепроникний

Стiйкий до атмосферних впливiв

Еластичний

www.hercul.com.ua

info@hercul.com.ua

Межа твердості : 50±5 (через 28 днiв)
Макс. межа міцності  
Час висихання       : мiн. 2,5 мм/доба  
Подовження до розриву  : > 200% 

t вживання    : +5°C to +40°C

: ≥0,4 Н/мм2  
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