20 kg säkki
Kestää alustasta
nousevaa kosteutta
Lattiakaatojen tekemiseen
ja tasoittamiseen
Matala-alkalinen

1045 Fiber Quick Plus
ITSESTÄÄN KUIVUVA TASOITEMASSA SISÄKÄYTTÖÖN
Bostik Fiber Quick Plus lattiatasoitemassa on sementtipohjainen, kuituvahvistettu,
itsetasoittuva, pumpattava ja itsekuivuva tasoitemassa, joka kestää alustasta nousevaa
kosteutta. Antaa yleensä valmiin pinnan ilman viimeistelyn tarvetta. Suositeltu
kerrospaksuus on 4–50 mm. Tuote on ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen.
Tuotenro: 30619252 • Pakk.koko: 20 kg säkki • Pakk/lava: 40 säkkiä

Saat täydelliset tiedot
skannaamalla koodin

Ammattilaisille
1045 Fiber Quick Plus on suunniteltu ammattilaisille, jotka vaativat täydellisen lopputuloksen.
Olemme uusien tuotteiden kehittelyssämme saneet apua asiakkailtamme, ja siten olemme
voineet valita tuotteisiimme hyvien ominaisuuksien lisäksi myös pienemmän 20 kg:n säkki.
1045 Fiber Quick Plus on itsetasoittuva lattiatasoite koville alustoille, jotka
päällystetään esimerkiksi PVC-matto, linoleumi, parketilla tai suurikokoisilla keraamisilla
lattialaatoilla. Se sopii myös lattioille, joissa on sähkö- tai vesikiertoinen lattialämmitys. Tuote
voidaan levittää pumppaamalla tai sekoittaa käsin ja levittää 4–50 mm:n paksuksi kerrokseksi.
Tasoitteen 2,0 MPa:n pintalujuuden ansiosta se sopii myös massiivipuulattioiden alustaksi
edellyttäen, että tasoite levitetään betonialustalle.

TEKNISET TIEDOT
Käyttöalue:

Sisätilat asunnoissa, toimistoissa, ym.

Vesimäärä:

3,4–4,2 litraa vettä,
20 kg jauhetta

Alusta:

Betoni, kipsi, klinkkeri, ym.

Pinnan vetolujuus:

> 2,0 MPa

Kerrospaksuus:

4–50 mm

Puristuslujuus:

C30

Käyttöaika:

30 min

Kuivuneen materiaalin pH:

<11

Kestää kulkemisen:

2–4 tuntia

Pakkaus:

20 kg

Päällystettävissä
klinkkerillä tai Bostikin
vesieristeellä:

1 vuorokauden kuluttua jopa 40 mm:n
kerroksena tai kun sallittu RH-arvo
kyseistä pinnoitetta varten on saavutettu

Varastointi:

6 kk

MUITA SUOSITELTUJA TUOTTEITA
Primer 6000

- Vesiperusteinen tartuntapohjuste ja pölynsitoja

Useimmille alustoille sopiva tartuntapohjuste parantaa tasoitteen kiinnittymistä.

3050 Fine Plus

- Nopeasti kovettuva
yleistasoite antaa
hienon lopputuloksen

3050 Fine Plus on tarkoitettu
lattiakaato- tai hienotasoitukseen
0–10 mm:n kerroksena. Sopii erilaisille
kiinteille ja puhtaille alustoille.

Ardagrip Premium

- Vesiperusteinen pohjuste
ja pölynsitoja

Kohteisiin, joissa esiintyy alustasta
nousevaa kosteutta.

Startac Combi

- Lattia- ja seinäliima sekä
kuivilla että märkätiloissa.

Liimaa erillisellä pohjamateriaalilla
varustettuja tai varustamattomia
muovimateriaaleja sekä vaahtotaustaisia tekstiili- ja linoleumimattoja. Toimii
myös PVC-seinämateriaalien kanssa.

Edge Separation

- Reunakaista, joka irrottaa
tasoitelaatan seinärakenteista.

Juuttitaustaisten linoleumimattojen,
neulahuopamattojen, tekstiilimattojen
ja polyesterihuopataustaisten vinyylilaattojen liimaukseen. Tarkoitettu
märkäliimaukseen imeville alustoille.
Lattiaa vasten tuleva nauhan osa on
varustettu liimapinnalla. Nauha on
helposti työstettävää ja se on helppo
taittaa lattia/seinä-kulmaan sopivaksi.

BOSTIK ASIAKASPALVELU
* Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme löytyy
osoitteesta www.bostik.fi

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

Tuotenro: 10155/2021-06

Startac Lino

- Ympäristöystävällinen ja
korkean tarttuvuuslujuuden lattialiima linoleumimateriaaleille.

