20 kg sæk
Klarer indtrængende fugt
Til både faldopbygning
planspartling
Lavalkalisk

1045 Fiber Quick Plus
EN SELVTØRRENDE FLYDESPARTELMASSE TIL INDENDØRS BRUG
Bostik Gulvflydespartelmasse Fiber Quick Plus er en cementbaseret , fiberforstærket
selvnivellerende pumpbar og selvtørrende flydespartelmasse, der klarer indtrængende
fugt. Giver normalt en færdig overflade uden behov for efterbehandling. Anbefalet
lagtykkelse er 4-50 mm. Produktet er miljøvenligt og lavemitterende.
Art nr: 30619252 • Pk-str: 20 kg pr. sæk • Antal/palle: 40 sække

Scan koden for
fuldstændige oplysninger

Til den professionelle
1045 Fiber Quick Plus er beregnet til den professionelle håndværker, der kræver et perfekt
slutresultat. Vi har lyttet til kunderne ved udvikling af produktet. Derfor har det en lang række
fordelagtige egenskaber samt en mindre sæk på kun 20 kg.
1045 Fiber Quick Plus er en selvnivellerende flydespartelmasse beregnet til hårde underlag, som
skal belægges med f.eks. PVC-tæpper, linoleum, parket eller store keramiske klinker.
Den er særdeles egnet til el- og vandbaseret gulvvarme. Produktet er pumpbart eller kan
opblandes med håndkraft og lægges i et lag på 4-50 mm.
Spartelmassens høje aftræksstyrke på 2,0 MPa bidrager også til et velegnet underlag til massive
trægulve under forudsætning af, at spartelmassen påføres et betonunderlag.

TEKNISK SPECIFIKATION
Anvendelsesområde:

Indendørs – boliger, kontorer m.m.

Vandmængde:

3,4-4,2 liter til 20 kg

Underlag:

Beton, gips, klinker m.m.

Aftræksstyrke:

> 2,0 MPa

Lagtykkelse:

4-50 mm

Trykstyrke:

C30

Anvendelsestid:

30 min

pH hærdet materiale:

<11

Gangbar:

2-4 timer

Pakkestørrelse:

20 kg

Kan belægges med klinker
eller Bostik Tætlag:

1 døgn i lagtykkelse op til
40 mm, eller når RF er under den
tilladte værdi for den aktuelle
belægning

Opbevaring:

6 måneder

Primer 6000

- Vandbaseret primer og
fugtspærre

Vedhæftningsprimer til de fleste
underlag, som øger spartelmassens
hæfteevne.

3050 Fine Plus

- Hurtigthærdende
universalspartelmasse til
flot slutfinish

3050 Fine Plus er beregnet til
fald- eller udjævningsspartling i lag
0-10 mm. Passer til forskellige
typer faste og rene underlag

Ardagrip Premium

- Vandbaseret primer
og støvbinder

Til underlag med indtrængende fugt

Startac Combi

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

Limer plastmaterialer, med og
uden bagsidebelægning, tekstil og
linoleumsbelægning med skumbagside. Kan også anvendes til vægbeklædning af PVC.

Startac Lino

- Miljøvenlig gulvlim til
linoleumsmaterialer med
høj limstyrke.

Til limning af linoleumsplader med
jutebagside, nålefilttæpper, tekstiltæpper og vinylplader med bagside af
polyesterfilt. Beregnet til vådlimning
på sugende underlag.

Edge Separation

- Kantstrimmel til sikring
af bevægelses tolerance i
gulvkonstruktioner

Den del af kantstrimlen, som vendes
mod gulvet, er forsynet med klister.
Strimlen er let at arbejde med og nem
at bukke, så den passer til vinklen
mellem gulv og væg.

BOSTIK SERVICE
* Du kan se hele vores sortiment af produkter og
tilbehør på www.bostik.dk

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk
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