
 

Flex Rapid Plus

Bostik Flex Rapid Plus er en cementbaseret, hurtigt hærdende håndspartelmasse beregnet til

udspartling af kanter og forskelligt reparationsarbejde på faste og rene underlag indendørs,som

beton gips, klinker, spånplader, træ mm. Meget lidt krympning, hvilket gør produktet velegnet

til fyldning af huller. Giver normalt en færdig overflade uden behov for efterbehandling, men kan

slibes efter behov. Kan påføres i lag op til 50 mm.

Art nr: 30619406  •  Pk strl: 2,5 kg sæk  •  Pk/palle: 120 sække pr. palle

HURTIGT HÆRDENDE HÅNDSPARTELMASSE 
MED BREDT ANVENDELSESOMRÅDE

Scan koden for 

fuldstændige oplysninger

Krympefri

Primerfri

Optimal til samlinger

Hurtigt hærdende



Til gulvfirmaer
Flex Rapid Plus indgår i Bostik sortimentet til gulvlæggere. Produktet er produceret 

for at lette håndværkerens hverdag ved at tilbyde et bredt anvendelsesområde i en 

praktisk indpakning.

Eftersom Flex Rapid Plus er hurtigt tørrende og let at arbejde med, er produktet 

det perfekte valg til udspartling af måttekanter. Produktet er endda velegnet til 

faldopbygning, udjævning og forskellige reparationsarbejder.

Flex Rapid er primerfri ved rene og faste underlag.

TEKNISK SPECIFIKATION

Anvendelsesområde: Indendørs - boliger, kontorer mv. Vandmængde: 0,8 l til 2,5 kg

Underlag: Rene og faste underlag Trykstyrke: 20 MPa

Lagtykkelse: 1-50 mm pH udtørret materiale: <11

Anvendelsestid: 10-15 min. Pakkestørrelse: 2,5 kg

Belægningsbar: 20 min. til 2 timer Opbevaring: 12 måneder

Primer 6000 - Vandbaseret primer og 
fugtspærre

Vedhæftningsprimer til de fleste 
underlag. Øger spartelmassens 
hæfteevne.

1045 Fiber 
Quick Plus

Selvtørrende,
fiberforstærket
flydespartelmasse

Fiber Quick Plus er en
cementbaseret pumpbar
flydespartelmasse, som klarer
indtrængende fugt

3050 Fine
Hurtigt hærdende
universalhåndspartelmasse 
til fin slutfinish

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

Stix A500 Combi Vandbaseret gulvlim med 
bredt anvendelsesområde.

Til limning af gulv- og vægmateriale
i både tørre og våde rum indendørs.

Stix A510 Lino
Miljøvenligt linoleum med 
højt tørstofindhold
og høj limstyrke.

Gulvlim med et højt tørstofindhold
produceret til linoleummed jutebagside, 
nålefilttæpper, tekstiltæpper
og vinylplader med bagside
af polyesterfilt. 

Stix A800 
Premium

Alsidigt med kraftfuld 
klæbeevne - fremragende til 
alle bløde gulve.

Universallim til limning af de fleste 
gulvmaterialer; gummigulv, bløde vinyl-
måtter, med eller uden bagsidebelæg-
ning, LVT (designgulv) samt linoleum
og tekstilfliser.  

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

BOSTIK SERVICE

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


