
FORDELE

*De angivne tørretider forudsætter +20 ºC, maks. 50 
% RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er 
mindre end 85 %. 

• Vandbaseret

• Multifunktion – primer og fugtspærre

• Blokerer for restfugt op til 95 % RF / 5,5 % 

CM

ANVENDELSESOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID er en færdigblandet 
vandbaseret, fugtbeskyttende enkomponent-
primer beregnet til at forhindre betonens høje RF i 
at blive transporteret op i gulvspartelmasse og 
gulvlim. HYTEC A370 RAPID er udviklet til at 
blokere for tilbageværende rest-/byggefugt.
Produktet kræver mindst to lag for at give optimal 
beskyttelse. Kan påføres på underlag op til en 
maksimal hygrometeraflæsning på 95 % RF. Kun til 
indendørs brug.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid 
følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for 
underlaget. 

UNDERLAG

Velegnet til alle underlag, der kan belægges med 
Bostik Gulvspartelmasse.
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ANVENDELSESOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID
1K-FUGTSPÆRRE BEREGNET TIL BLOKERING AF RESTFUGT I BETON-

/CEMENTGULVE

TEKNISKE DATA

Farve
Sort med blålig tone –
sort efter tørring

Opbevaring: 12 måneder.

Tørretid*
1. lag: 15 til 30 min.
2. lag: 60 min.

Materialeforbrug
2 lag dækker op til 40 m² 
pr. 12 kg.

Påføringstemperatur 10 °C til 25 °C



BOSTIK SERVICE 

info.se@bostik.com
www.bostik.se

ØVRIGE OPLYSNINGER

Der må ikke monteres gulvbelægninger direkte på 
HYTEC A370 RAPID. Der kræves altid mindst 3 mm 
spartelmasse. Dette produkt er til erhvervsmæssig
trafik, (ikke til tung trafik som f.eks. i 
industrilokaler). Kontakt Bostiks Tekniske Service 
for yderligere oplysninger.

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage. 
Beskyttes mod frost

Produktets indhold er i henhold til gældende 
lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller 
brandfarligt, men alle brugere skal forstå og 
anvende sikkerhedsdatabladet inden anvendelse af 
produktet. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter 
anmodning og er tilgængeligt på producentens 
hjemmeside. 

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, 
hvis det er muligt. Tomme beholdere kan 
indeholde visse produktrester. Produkt og 
emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt 
en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til 
håndtering af overskudsprodukter og ikke-
genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette 
produkt skal altid ske i overensstemmelse med 
kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om 
affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt 
materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

Rengør værktøj med vand, inden primeren er 
tørret.
Terpentin, hvis HYTEC A370 RAPID er tørret.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks 
konstruktionsbeskrivelser.

KLARGØRING AF UNDERLAG
Underlag:
Sørg for, at undergulvet er i henhold til nationale 
byggestandarder. Undergulvet skal være rent, 
solidt, overfladetørt og fri for forurening, der kan 
mindske vedhæftningen, som f.eks. støv, fedt, lak, 
gips, voks/polish, vandopløselig gulvlim osv.

Kontrollér de resterende limrester for at sikre, at 
de ikke er vandopløselige. Underlaget skal være fri 
for svage overflader.

Fjern alle svage flader, som f.eks. hårde limrester, 
mekanisk. 
Meget tætte eller polerede betonoverflader eller 
lignende, som indeholder hærdere med lignende 
egenskaber, kan kræve materialeblæsning.
En overflade med tæt flydebeton skal slibes eller 
materialeblæses for at give en god forudsætning 
for vedhæftning. 
Underlag med grove strukturer, samt stærkt 
absorberende underlag, kan kræve en udjævnet 
overflade inden påføring af HYTEC A370 RAPID. 
Ved stærkt sugende underlag kan en blanding af 
HYTEC A370 Rapid være nødvendig (1 del primer, 1 
del vand) for at give en bedre vedhæftning for 
HYTEC A370 RAPID, når den påføres koncentreret 
med rulle.
Til ikke-sugende underlag anbefales priming med 
GRIP A936 EXPRESS - 80-100 g/m².

Gulvvarmesystem:
Gulvvarmesystemet skal være afbrudt i 48 timer 
før påføring af HYTEC A370 RAPID. Vent 7 dage 
efter installation, før du gradvist skruer op for 
gulvvarmen til det ønskede niveau.

ANVENDELSE

Ryst dunken umiddelbart før anvendelse. HYTEC 
A370 RAPID skal påføres i to lag.

1. lag: Dyp den finhårede rulle i HYTEC A370 RAPID.
Påfør det første lag i den ene retning, og sørg for,
at materialet arbejdes grundigt ind i underlaget. 
Lad det tørre helt. HYTEC A370 RAPID anses for 
tør, når den blå tone er forsvundet, og der er 
opstået en blank sort film.

2. lag: Når det første lag er tørt, op til 30 minutter 
ved +20 °C, påføres den andet lag vinkelret på det 
første lag.
Det er vigtigt, at der opnås en belægning uden 
porer, og at opretholde den rette mængde HYTEC 
A370 RAPID på 40 m2 pr. 6 kg pr. lag, dvs. 12 kg 
skal påføres på 40 m2 ved to lag. (150 gram/m² og 
lag)
Lad tørre til en klæbefri film. Ved +20 °C er 
tørretiden ca. 1 time.

ANVISNING FOR GULVBELÆGNING

Spartel HYTEC A370 RAPID-overfladen med 
mindst 3 mm 
flydespartelmasse/håndspartelmasse for at opnå 
en absorberende overflade før montering af 
Bostik-gulvlim og -belægning.
Afretningsmassen skal påføres inden for 24 timer 
efter afsluttet HYTEC A370 RAPID. 
HYTEC A370 RAPID skal holdes fri for gående 
trafik og forurening med f.eks. støv og materialer 
indtil påføring af Bostiks afretningsmasse.

Produktnummer Emballering Antal 
pr. 

palle

EAN

30623584 12 kg 50 7311020081508

BRUGSANVISNING

OPBEVARING

RENGØRING

MILJØ OG SUNDHED

GENBRUG

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores

vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores

erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst

mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores

kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som

forbrugerenopnår ved anvendelse af produktet.
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