
Arbejdsbeskrivelse: G2  
Dato: 10-10-2017 
Erstatter: 01-10-2011 

Den information, vi præsenterer, er baseret på vore nuværende testresultater og på lang praktisk 
erfaring. Den er beregnet til at hjælpe brugeren med at finde den bedst egnede arbejdsmetode og få 
det bedst mulige resultat. Da vi ikke kan kontrollere brugerens arbejdsforhold, kan vi ikke påtage os 
noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales det at prøve sig frem og 
kontrollere kontinuerligt. 
 

 
 
 
LYNVEJLEDNING 
FLYDENDE GULVOPBYGNING PÅ LUFTRUMSDANNENDE MÅTTE 

 
Korte fakta 
1. Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1050 Fiber, 1055 Fiber Maxi. 
2. Armeringsnet (Ø 5 mm NPs 5150) eller alkalibestandigt glasfibernet 
3. Luftrumsdannende måtte af typen Platon, Oldroyd eller lignende. 
4. Jævnt underlag. 
 
Underlag 
For at den luftrumsdannende måtte kan have fuld kontakt med underlaget, kan 
ujævnheden maksimalt være ± 5 mm på 2 meter. Prime og udjævn underlaget om 
nødvendigt. 
 
Udjævning 
Læg armeringsnettet ud på den luftrumsdannende måtte med 100 mm indstik. Afskær 
armeringsstænger efter behov i sammenføjningerne, så nettene kan mødes i samme plan. 
Efterlad åbninger i armeringen til eventuelle bevægelsesfuger. 
For alkalibestandigt glasfibernet skal banerne overlappe med mindst 10 cm 
Placer en 5 mm kantliste hele vejen rundt ved væggene, ved piller og rørgennemføringer 
for flydespartelmassens skrumpebevægelser. 
Påfør mindst 30 mm gulvflydespartelmasse. 
 
Gangbart efter 
Se de respektive produktdatablade 
 
Belægning 
Se de respektive produktdatablade. Ved lægning af plastmåtter etc. skal gulvbranchens 
(GBR) limningsanbefalinger altid følges. 
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FLYDENDE GULVOPBYGNING PÅ LUFTRUMSDANNENDE MÅTTE 

 
 
1. Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1050 Fiber, 1055 Fiber Maxi. 
2. Armeringsnet (Ø 5 mm NPs 5150) eller alkalibestandigt glasfibernet. 
3. Luftrumsdannende måtte af typen Platon, Oldroyd eller lignende. 
4. Jævnt underlag. 
 
Generelt 
• Luftrumsdannende måtte bruges ofte, da der er risiko for at flygtige forureninger fra 

underlaget kan frigøres i rummet. 
• For at opnå det bedste resultat skal rummets, gulvets og materialets temperatur være 

+10ºC – +25ºC og den relative fugtighed 30 - 60% RF. 
• Ved en flydende gulvkonstruktion er der altid risiko for revner ved afgrænsninger og dele 

af rummet, der rager ud samt ved piller.  
• Om nødvendigt, planlæg en bevægelsesfuge i den færdige overfladebelægning, primært 

ved klinkegulv. 
• Flydespartelmassen må aldrig være i kontakt med andet underlag end den 

luftrumsdannende måtte. 
 
Underlag 
• For at den luftrumsdannende måtte kan have fuld kontakt med underlaget, kan 

ujævnheden maksimalt være ± 5 mm på 2 m. 
• Om nødvendigt, prime og udjævn underlaget, så den luftrumsdannende måtte kan ligge 

plant.  
• Vær opmærksom på tørretiden for udjævning inden belægning med luftrumsdannende 

måtte 
• Læg den luftrumsdannende måtte ud. Obs! Producentens anvisninger skal følges ved 

udlægning af måtten. 
• Vær opmærksom på, at den skal foldes op mod vægge, piller og andre lodrette 

overflader. 
•  Placer en 5 mm kantliste hele vejen rundt ved væggene, ved piller og rørgennemføringer 

for flydespartelmassens  
 skrumpebevægelser. Udjævningen skal være helt afkoblet fra alle foreliggende 
overflader 

 
Armering 
• Læg armering ud (Ø 5 mm NPs 5150) med 100 mm indstik i sammenføjningen. Afskær 

armeringsstænger efter behov i sammenføjningerne, så nettene kan mødes i samme 
plan. For alkalibestandigt glasfibernet skal banerne overlappe med mindst 10 cm.  
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Udjævning 
• Lagtykkelsen på gulvflydespartelmassen er minimum 30 mm. 
• Flydespartelmassen blandes med rent vand med en maskinpisker eller 

spartelmassepumpe til en jævn masse uden klumper. 
• Den opblandede spartelmasse hældes eller pumpes ud på gulvet og fordeles med en 

tandspartel til en jævn overflade. 
• Hvis det er nødvendigt at slibe, kan det gøres efter ca. 12 timer 
• For at mindske risikoen for kantrejsning ved hurtig udtørring, skal overfladen behandles 

med Primer 6000 fortyndet ned vand 1:5 (1 del primer og 5 dele vand) dagen efter 
lægning. 

• Skær mindst 2/3 igennem flydespartelmassen for de planlagte bevægelsesfuger. Sørg 
endda for at skære igennem armeringen. 

 
Gangbart efter 
Se de respektive produktdatablade 
 
Belægning 
Se de respektive produktdatablade 
 
Husk at 
• Brug altid rent vand og den korrekte mængde vand ved blanding af flydespartelmassen. 

Vandtemperaturen skal være mellem +8˚ - +20˚C 
• Hærdningstiden, der er angivet på forpakningen/produktdatabladet gælder ved +20˚C 

og 50 % RF.  
• Ved lavere temperaturer eller dårlig ventilation forlænges hærdningstiden. 
• Ved højere temperaturer og lavere luftfugtighed forkortes hærdningstiden og 

flydespartelmassens åbningstid. 
• Luftcirkulationen bør være >0,5 ggr/time. 
• Den udjævnede overflade må ikke udsættes for direkte sollys eller træk. 
• Risikoen for hurtig udtørring af flydespartelmassen er stor ved høj temperatur og ved lav 

relativ fugtighed, RF, eller en kombination af disse. 
• For at mindske risikoen for hurtig udtørring skal man efter 1 døgn belægge overfladen 

med Primer 6000 fortyndet (1:5) 1 del primer og 5 dele vand. 
 
Produkter 
• Bostik Primer 6000 
• Bostik Floor Screed 
• Stopliste 
• Luftrumsdannende måtte 
• Armeringsnet 
• 5 mm kantstrimmel - Edge Insulationstrip 80x5 mmx50 m 
 
Værktøj 
• Tandspartel 
• Patronpistol 
• Blandingsbeholder 
• Spartelmassepisker 
• Spartelmassepumpe 
• Blød børste 
 


