
PRODUKTBESKRIVELSE
Build 10 er en cementbaseret, hurtighærdende byggespartelmasse til håndpåføring velegnet til opbygning af fald udjævning og 
forskellige reperationer. Anbefalet lagtykkelse er  1-50mm.  Kan kun bruges indendørs. Produktet indeholder ikke kasein.

ANVENDELSE
Til opbygning af fald, udjævning af gulv samt reparationer, produktet kan anvendes på forskellige typer af faste og rene underlag 
som f.eks beton, keramik, sten, letbeton, PVC, linoleum, spånplade, træ mm. Produktet er velegnet til gulvvarme.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Underlag Sørg for at underlaget er rent, støv- og fedtfri samt fast och hårdt uden blød eller løs beton, Underlaget skal være mindst 
+10ºC.   Primning For at forbedre hæfteevnen og undgå for hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 
6000. Primeren påføres på normalt sugende underlag fortyndet med vand i forhold 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales at 
prime 2 gange. Til øvrige underlag se produktdatablad for Primer 6000. Primeren skal være tør før spartelmassen påføres.  Bland-
ning Bland 3,3 liter rent koldt vand med 15 kg produkt i et rent kar/spand. Røres til en klumpfri og tyktflydende masse. Anvend 
vand +5 til +20ºC. Anvend ikke varmt vand da det kan medføre hurtigt udtørring, Massens temperatur bør ligge mellem +10 til 
+20ºC.  Påføring Fordel massen med spartel. Færdigblandet masse bør påføres inden for 10-15 minutter. Tiderne kan variere af-
hængig af  lagtykkelse, temperatur samt underlagets fugtighed og sugeevne. Ved senere efterspartling skal flade primes med Pri-
mer 6000.

SIKKERHED
Produktet indeholder cement og kan medføre hudirritation. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845
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Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.

Version: 2016-06-28

PRODUKTDATABLAD
BUILD 10



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Cement.

Ballast: Natursand, max 0,5 mm

Lagtykkelse: 1-50 mm.

Anvendelsestid: 10 - 15 minutter

Gangbar efter: Ca 45 minutter.

Rengøring af værktøj: Vand

Lagring: 6 måneder, tørt, svalt og i 
uåbnet emballage.

Belægningsbar efter: 1-2 timer for lag op til 50 mm

Forbrug: 1,6 kg pr m2/mm.

Vandmængde: 0,22 liter per kg spartel, 3,3 
liter/15 kg .

PH, udtørret: 11-12

Holdfasthed: C35

Ydre styrke: > 1,5 MPa.
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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