
PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik Flex Rapid Plus er en hurtigtørrende håndspartelmasse med et bredt anvendelsesområde.

ANVENDELSE
Beregnet til fyldning af kanter og forskelligt reparationsarbejde på faste og rene underlag indendørs som f.eks. beton, puds, keramik, 
sten, letbeton, PVC, linoleum, spånplader, træ mm. Produktet er beregnet som underlag for måtter, linoleum, PVC, parket, klinker 
eller lignende materialer og er fremragende til gulvvarme. Kontakt Bostik ved lægning på andre underlag.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Rengøring: Sørg for at underlaget er frit for støv, snavs, maling, limrester, olie, fedt, voks mm., samt at det er fast og hårdt. Løse 
lag og eventuelle slamlager fjernes mekanisk. Underlaget skal være mindst +10°C varmt, og RF (relativ fugtighed) skal være <90 
% og +20°C Forbehandling: Primerfri. Ved blødt eller støvet underlag kan overfladen primes med BOSTIK PRIMER 6000 i henhold 
til separat vejledning. Blanding: Blandes med 0,3 kg rent og koldt vand pr. 1 kg spartelmasse. Omrør kraftigt til en homogen masse. 
Massens temperatur bør ligge mellem +10°C - +20°C. Påføring: Massen skal lægges ud og fordeles inden for 10 - 15 minutter med 
en spartel eller retskede. Slibning eller afskrabning af overfladen kan foretages, så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. 
Overfladen kan normalt betrædes efter 30-45 minutter og kan belægges efter 20 min. til 2 timer i lag op til 50 mm, hvis 
temperaturen under tørretiden er mindst +18 grader, eller når RF er under den tilladte værdi for aktuel belægning. OBS! Ved 
solbestråling, høj temperatur, kraftig udluftning eller andre faktorer, der giver for hurtig udtørring, skal overfladen beskyttes. Der 
må ikke anvendes affugtere og varmeblæsere.

SIKKERHED
Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

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 arbejdsme-
tode 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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PRODUKTDATABLAD
FLEX RAPID PLUS



TEKNISKE DATA

Bindemiddel Specialcement

Ballast Natursand, max 0,5 mm

Lagtykkelse: 1-50 mm

Anvendelsestid: 10 - 15 minutter

Belægningsbar efter: 20 min. til 2 timer i lag op til 
50 mm eller når RF er under 
den tilladte værdi for aktuel 
belægning

Forbrug: 1,6 kg pr .m2 og mm

Vandmængde: 0,8 liter/2,5 kg

Pakningsstørrelse 2,5 kg spand

pH, tørret: 10,5-11

Trykstyrke: C30

Bøjningsstyrke F8

Overfladestyrke 1,5 MPa

Rengøring af værktøj: Straks med vand

Lagring: 6 måneder tørt, køligt og i 
uåbnet forpakning
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