
 

3050 Fine Plus

Bostik håndspartelmasse 3050 Fine Plus er en hurtigt hærdende universalspartelmasse, 

som er miljøvenlig og stabil under fugtige forhold. Perfekt til udjævninger, faldopbygning og 

reparationer i lag op til 10 mm. Spartelmassens letanvendelige og fine konsistens giver en 

fantastisk glat overflade med et perfekt slutresultat, som desuden kan betrædes efter blot 

60 min.

Art nr: 30617675  •  Pk strl: 15 kg pr. sæk  •  Pk/palle: 60 sække

LETANVENDELIG FINSPARTELMASSE FOR FAGFOLK

Scan koden for 

fuldstændige oplysninger

Hurtigtørrende

Lagtykkelse 0-10 mm

Primerfri

Letanvendelig håndspartel



Til gulvfirmaer
3050 Fine Plus er specielt udviklet til håndværk, som kræver et perfekt resultat. Vi har lyttet 

til kunderne ved udvikling af produktet. Derfor har det en lang række fordelagtige egenskaber.

3050 Fine Plus fungerer fint som finspartel på indspartlede eller indstøbte gulvvarmeslanger samt

til mindre reparationer på gulve og vægge. Passer til forskellige typer af faste og rene underlag 

som f.eks. beton, klinker, PVC, linoleum og spånplader. Primerfri på rene faste og ikke-sugende

underlag.

3050 Fine Plus er desuden miljøvenlig og fugtskadestabilt for at leve op til byggebranchens

krav om kvalitet og bæredygtighed. Den miljøvenlige papiremballage er et skridt på vej mod målet

om bæredygtig emballage og kan nemt genbruges

TEKNISK SPECIFIKATION

Anvendelsesområde: Boliger, kontor Vandmængde: 3,9-4,8 l til 15 kg 

Underlag: Beton Overfladetræk: > 1,0 MPa

Lagtykkelse: 0-10 mm Trykstyrke: C30

Anvendelsestid: 15 min Pakkestørrelse: 15 kg

Gangbar: 60 min Opbevaring: 9 måneder

Belægningsklar: 12 timer

Primer 6000 - Vandbaseret primer og 
fugtspærre

Vedhæftningsprimer til de fleste 
underlag, som øger spartelmassens 
hæfteevne.

1025 Superflow
- Letflydende
udjævningsmasse til
indendørsbrug

Beregnet til tynde udjævninger op til 10 
mm. Overfladen bliver meget hård, jævn 
og fin. Ved en udjævning på 5 mm kan 
der placeres plader på overfladen efter 6 
timer, og der kan lægges et tætningslag, 
og den er belægningsklar efter 12 timer

1040 Fiber Quick
- Fiberforstærket udjæv-
ningsmasse til indendørs-
brug.

Selvtørrende udjævningsmasse for 
lagtykkelser op til 30 mm. Pumpebar, 
velegnet til faldspartling.

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

Limer plastmaterialer, med og  
uden bagsidebelægning, tekstil og  
linoleumsbelægning med skumbagsi-
de. Kan også anvendes til vægbeklæd-
ning af PVC.

Startac Lino
-Miljøvenlig gulvlim til 
linoleumsmaterialer med høj
limstyrke.

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

Startac Power
- Universel gulv- og væglim 
med mange anvendelsesmu-
ligheder. 

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

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

BOSTIK SERVICE

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


