
PRODUKTBESKRIVELSE
Cementbaseret, fleksibel  klæbemasse med god vedhæftningsevne til montering af keramiske materialer på alle faste underlag, 
hvor der er risiko for spændinger. Godkendt til keramiske vådrumskonstruktioner i kombination med Bostik Primer 6030 og Tætlag 
1 & 2.

ANVENDELSE
Til montering af keramiske materialer samt natursten på væg og gulv. Kan anvendes på varierende typer af faste og rene under-
lag med RF (relativ fugtighed) under 85% f.eks. beton, puds, gips, spånplader, klinker, malede overflader og plastbelægninger, hvor 
der er risiko for spændinger. I vådrum skal normalt altid bruges Bostik Primer 6030 og Bostik Tætlag. Kan også anvendes 
udendørs.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Underlag/Rengøring: Sørg for at underlaget er fri for støv, smuds, maling, limrester, olie, fedt, voks mm. samt fast og hårdt. Evt. 
varmegulv skal være slukket samt plademateriale godt hæftet iht. til gældende bygningsregler. Løse lag og flade med utilfredsstil-
lende holdfasthed samt evt. slamlager fjernes mekanisk. Underlaget kan være tørt eller fugtigt, dog ikke blød og skal være +10ºC 
till +20ºC. Forbehandling/Primer � Tørrerum: Underlaget skal normalt altid forbehandles med Bostik Primer 6000, for at forbedre 
vedhæftningen, forhindring af udtørring og fugtbeskyttelse. På sugende underlag såsom beton, puds og gulvspartel etc. påføres 
primeren fortyndet med vand i forholdet 1:3. Ved behov gentages behandling med primer. På stærkt sugende underlag, såsom 
gamle betongulve og letbeton påføres primeren fortyndet med vand i forholdet 1:7 og igen fortyndet med vand i forholdet 1:3. På 
fugtfølsomme underlag som gipsplader, træ, spånplader mm samt gipsbaseret spartel påføres primer koncentreret. På mindre su-
gende underlag som klinker, sten, homogen PVC, linoleum etc skal fladen mattes eller slibes.  Primeren påføres koncentreret blan-
des med hæftemassen eller gulvspartel i forholdet 1:1. Lad tørre. Primet flade er belægningsklar efter skinddannelse og bør være 
udført inden 1 døgn for optimal hæftelse. Forbehandling/Primer � Vådrum: Ved anvendelse af keramiske materialer i vådrum skal 
underlaget altid behandles med et produkt fra Bostik Tætlagssystem.OBS! Rum som af og til udsættes for fugt f.eks. køkken, kan 
fugtbeskyttes med Fugtspærre 6030. Underlag med direkte jord kontakt eller med risiko for tilstødende fugt skal ikke behandles 
med Bostik Primer 6000 eller Bostik Tætlagssystem. Blanding:  Til 5 kg pulver tilsættes 1,45 liter rent og koldt vand, til 15 kg pul-
ver tilsættes ca. 4,35 liter rent og koldt vand. Blandes med boremaskine forsynet med piskeris til en klumpfri og langsomtflyden-
de masse.Vent 2-3 min. og rør igen. Massens temperatur bør ligge mellem +10 og +20°C. for ikke at påvirke brug- og åbentid. 
Påføring: Forstryg med et tyndt lag af massen med den glatteside af spartel for bedre vedhæftning. Umiddelbart herefter fordeles 
masse til 5-15 minutters fliseopsætning og fordel med en tandet spartel. Fliserne bør have en temperatur på mindst 5ºC og være 
fri for støv. Monter flisen ved at trykke den mod fladen og vrid den på plads. Fliserne kan normalt korrigeres indenfor ca. 20 mi-
nutter. Til krævende påføringer udendørs og på gulv som udsættes for høj belastning lægges klæbemasse på både underlag og pla-
de. Fjern klæbemasse, som er presset op til mere end halv fugedybde. Pletter bør fjernes umiddelbart med vand eller fugtig klud.
OBS! Påfør ikke masse på større flade end at det kan nås at sætte fliser op inden skinddannelse. Solbestråling, høj temperatur, 
stærk ventilation mm. kan reducere åbentiden.Affugtere og varmekanon må ikke anvendes og gulvvarme 
skal være slukket i 28 dage efter fliselægningen og åbnes succesivt.Fugning kan normalt ske efter 12-24 ti-
mer. Sørg for at massen er tør for at forhindre misfarvning af fugen.

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

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

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.
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TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring:

Bindemiddel: Specialcement

Ballast: Natursand, max 0,5 mm

Farve: Grå

Arbejdstemperatur: Mindst +5°C gælder både flise 
og underlag

Forbrug: Ca. 1,8 � 4,5 kg pulver/m² 
afhængig af flise og underlag

Monteringstid: Ca. 20 minutter ved + 18°C

Anvendelsestid: Blandet ca. 3 timer ved 
+18°C

Fugbar efter: Gulv ca. 24 timer. Væg ca. 12 
timer

Egenskaber efter påføring:

Vedhæftning: 0,5 � 1 Mpa på betonunder-
lag
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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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