
Superflow

Bostik Superflow er en flydespartel til gulve til lagtykkelser på 2-10 mm med fin overflade og 

kort hærdetid - belægningsklar efter 24 timer. Gulvspartelmassen kan lægges stående, og det 

giver ergonomiske fordele sammenlignet med skrabespartel, der ofte skal lægges knæliggende 

og i 2-4 lag.

Varenr.: 30860076  •  Pakkestørrelse: 25 kg pr. sæk  •  Antal/palle: 40 sække

Flydespartel

Belægningsklar 24 timer

Lagtykkelse 2-10 mm

 FLYDENDE GULVSPARTELMASSE TIL INDENDØRS BRUG

Scan koden og læs komplet 
produktinformation om 

Superflow



Til gulvfirmaer
Superflow er et nyt produkt i Bostiks sortiment til gulvlæggere. Vi har lyttet til 
kunderne ved udvikling af produktet. Derfor har det en lang række fordelagtige 
egenskaber.

Superflow er en selvnivellerende, flydende gulvspartelmasse til hårde underlag, 
som skal belægges med f.eks. PVC-tæpper, linoleum, parket eller store keramiske 
klinker. Produktet er pumpbart eller kan opblandes med håndkraft og lægges i et 
lag på 2-10 mm. 

Superflow giver et meget plant underlag, som er perfekt til påføring af gulvlim og 
klæbemasse. Tid er penge, og derfor har vi udviklet produktet, så det er gangbart 
efter 3 timer og belægningsklart efter 24 timer. Næste ang, du skal arbejde med 
et gulv, der kræver mere end skrabespartling, kan du vælge Superflow, så du kan 
arbejde stående i stedet for knæliggende. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Anvendelse: Boliger, kontor Vandmængde: 5,8 l til 25 kg 

Underlag: Beton Trykstyrke: > 2,0 MPa

Lagtykkelse: 2-10 mm Trykholdbarhed: C25

Anvendelsestid: 20 min Pakkestørrelse: 25 kg

Gangbar: 3 timer Opbevaring 6 måneder

Belægningsklar: 24 timer

Primer 6000 - Vandbaseret primer og 
fugtspærre

Vedhæftningsprimer til de fleste 
underlag. Øger spartelmassens 
hæfteevne.

3040 Combi 10 - Universal
Combi 10 er en cementbaseret og 
hurtighærdende håndspartelmasse 
til bygge-, fald- og finspartling.

Startac Power
- Universel gulv- og 
væglim med mange an-
vendelsesmuligheder. 

Limer de fleste plastmaterialer, 
gummigulve, LVT og vægmaterialer 
af PVC. Limen har særdeles gode 
miljøegenskaber. Konsistensen er 
smidig og let at arbejde med. 

Linotac Plus
- Det miljørigtige valg til 
limning af linoleum med 
jutebagside.

Kan også anvendes til limning af 
plasttæpper med filtbagside, 
nålefilt og andre tekstiltæpper.

Startac Combi
- Gulv- og væglim til 
limning i både tørre rum 
og vådrum. 

Limer plastmaterialer, med og uden 
bagsidebelægning, tekstil og 
linoleumsbelægning med skumbag-
side. Kan også anvendes til vægbe-
klædning af PVC.

Startac Floor
- Gulvlim med smidig kon-
sistens, let at bearbejde og 
lang åbentid.

Til limning af PVC-tæpper (klinker) 
med eller uden bagsidebelægning, 
tekstiltæpper og linoleumsbelægn-
ing med skumbagside. 

KONTAKT OS

tekstiltæpper og linoleumsbelægn-
ing med skumbagside. 

Tlf: +45 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

* Du kan se hele vores sortiment af produkter og tilbehør 
på www.bostik.dk V
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ANDRE PRODUKTER TIL GULVLÆGGERE


