Helposti tasoittuva
Päällyste asennettavissa 24
tunnin kuluttua
Ohuita kerroksia: 2-10 mm

1025Superflow
HELPOSTI TASOITTUVA TASOITUSMASSA SISÄKÄYTTÖÖN

Bostik 1025Superflow on ohuisiin tasoituksiin (2-10 mm) tarkoitettu, helposti tasoittuva
tasoitusmassa, joka tekee sileän pinnan ja on asennusvalmis nopeasti: päällysteen voi asentaa jo
24 tunnin kuluttua. Tasoituksen voi tehdä ergonomisesti seisten 2-4:n polviasennossa tehtävän
hiontakerran sijaan.
Tuotenro: 30860076 • Pakkauskoko: 25 kg:n säkki• Pakkaus/lava: 40 säkkiä

Täydelliset tiedot saa
skannaamalla koodin

Lattia-asentajalle

1025Superflow on uusi tuote Bostikin lattia-asentajille tarkoitetussa
tuotevalikoimassa. Olemme uusien tuotteiden kehittelyssämme saneet apua
asiakkailtamme. Sen avulla olemme voineet valita tuotteisiimme vain hyviä
ominaisuuksia.
1025 Superflow on itsetasoittuva, juokseva tasoite koville alustoille, joiden päälle
asennetaan esim. PVC- tai linoleumimatto, parketti tai suurikokoisia keraamisia
lattialaattoja. Tuote voidaan levittää pumppaamalla tai sekoittaa käsin ja levittää
2–10 mm paksuksi kerrokseksi.
1025 Superflow antaa tasaisen alustan, joka sopii loistavasti lattialiimoille ja
kiinnitysmassoille. Aika on rahaa. Siksi kehitimme tuotteen, joka kuivuu käveltäväksi
kolmessa tunnissa ja jonka päälle voi asentaa pinnoitteen jo 24 tunnin kuluttua levittämisestä. Kun
seuraavan kerran joudut käsittelemään alustaa, joka vaatii muutakin kuin hionnan, 1025 Superflown
avulla voit tehdä työsi seisten eikä polvillasi.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöalue:

Asunnot, toimistot

Vesimäärä:

5,8 l 25 kg:aan

Alusta:

Betoni

Taivutusvetolujuus:

> 2,0 MPa

Kerrospaksuus:

2-10 mm

Puristuslujuus:

C25

Käyttöaika:

20 min

Pakkaus:

25 kg

Kestää kulkemisen:

3 tuntia

Varastointi:

6 kk

Päällystettävissä:

24 tuntia

Primer 6000

- Vesiperustainen pohjamaali ja pölynsitoja

Tartuntaa parantava primeri useimmille alustoille parantamaan tasoitteen kiinnittymistä.

3040 Combi 10

- Yleistasoite

3040 Combi 10 on sementtipohjainen, nopeasti kuivuva käsitasoite
rakennuksiin, lattiakaatoihin ja viimeistelytasoitukseen.

Startac Power

Liimaa useimpia muovimateriaaleja,
- Yleiskäyttöinen lattia- ja kumilattioita, LVT-laattoja ja PVCseinäliima, jolla on hyvin seinämateriaaleja. Helppokäyttöisen
laaja käyttöalue.
liiman ympäristöominaisuudet ovat
erittäin hyvät.

Linotac Plus

- Ympäristöä ajattelevan Voi käyttää myös huopataustaisten
valinta juuttitaustaisen li- muovimattojen ja muiden tekstiilinoleumin liimaamiseen.
mattojen liimaamiseen.

Startac Combi

Liimaa erillisellä pohjamateriaalilla
varustettuja tai varustamattomia
- Lattia- ja seinäliima sekä muovimateriaaleja sekä vaahtotauskuiviin että märkiin tiloihin. taisia tekstiili- ja linoleumimattoja.
Toimii myös PVC-seinämateriaalien
kanssa.

Startac Floor

- Helppokäyttöinen lattialiima, jolla on pitkä avoin aika.

Liimaa pohjamateriaalilla varustettuja tai varustamattomia PVC-mattoja
(lattialaattoja) sekä vaahtotaustaisia
tekstiiili- ja linoleumimattoja.

OTA YHTEYTTÄ

Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme
löytyy osoitteesta www.bostik.fi

Puh: 010-848 88 00
info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

Tuotenro: 9503/2020-01

MUITA TUOTTEITA LATTIA-ASENTAJILLE

