
 

3050 Fine Plus

Bostik 3050 Fine Plus on nopeasti kovettuva yleiskäsitasoite, joka on ympäristöystävällinen ja

kosteudenkestävä. Se sopii erinomaisesti tasoituksiin, lattiakaatoihin ja korjaustöihin jopa 10 mm 

kerroksina. Tasoitteen helposti levittyvä ja hieno koostumus antavat fantastisen sileän pinnan 

ja täydellisen lopputuloksen, joka kestää kulkemisen jo 60 minuutin kuluttua.

Tuotenro: 30617675 •  Pkk.koko: 15 kg säkki  •  Pakk/lava: 60 säkkiä

HELPPOLEVITTEINEN HIENOTASOITE AMMATTILAISILLE

Saat täydelliset tiedot  

skannaamalla koodin

Nopeasti kuivuva

Ohuita kerroksia 0-10 mm

Pohjustamaton

Helppolevitteinen 
käsitasoite



Lattia-asentajalle
3050 Fine Plus on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille, jotka vaativat täydellisen lopputuloksen. 

Olemme uusien tuotteiden kehittelyssämme saneet apua asiakkailtamme. Sen avulla olemme 

voineet valita tuotteisiimme kaikki hyvät ominaisuudet.

3050 Fine Plus toimii hienotasoitteena upotetuille tai valetuille lattialämmityskaapeleille sekä

pienempiin lattia- ja seinäkorjauksiin. Sopii monille kiinteille ja puhtaille alustoille, kuten

betoni, klinkkeri, PVC, linoleumi ja lastulevy. Pohjustamattomana puhtaille, kiinteille ja ei-imeville

alustoille.

3050 Fine Plus on lisäksi ympäristöystävällinen ja kosteudenkestävä täyttäen rakennusalan

laatu- ja kestävyysvaatimukset. Ympäristöystävällinen paperipakkaus on askel kohti

kestävämpien pakkausten tavoitetta ja se voidaan helposti kierrättää.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue: Asunnot, toimistot Vesimäärä: 3,9–4,8 litraa vettä, 15 kg jauhetta

Alusta: Betoni Pinnan vetolujuus: > 1,0 MPa

Kerrospaksuus: 0–10 mm Puristuslujuus: C 30

Käyttöaika: 15 min Pakkaus: 15 kg

Kestää kulkemisen: 60 min Varastointi: 9 kk

Päällystettävissä: 12 tuntia

Primer 6000 - Vesiperusteinen tartun-
tapohjuste ja pölynsitoja.

Useimmille alustoille sopiva tartunta-
pohjuste parantaa tasoitteen kiinnit-
tymistä.

1025 Superflow
- Helposti tasoittuva
tasoitemassa sisäkäyttöön.

Tarkoitettu ohuisiin tasoitekerroksiin jopa 
10 mm. Pinnasta tulee kova, tasainen ja 
sileä. Kun kerrospaksuus on 5 mm, pinta 
on laatoitettavissa 6 tunnin kuluttua. 
Vedeneristys ja matolla päällystettävissä 
12 tunnin kuluttua.

1040 Fiber Quick - Kuituvahvistettu 
tasoitemassa sisäkäyttöön.

Itsestään kuivuva tasoitemassa jopa 
30 mm kerrospaksuuten. Pumpattava, 
soveltuu lattiakaatoihin.

Startac Combi - Lattia- ja seinäliima sekä 
kuivilla että märkätiloissa. 

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

Startac Lino
- Ympäristöystävällinen ja 
korkean tarttuvuuslujuu-
den lattialiima linoleumi-
materiaaleille.

Juuttitaustaisten linoleumimattojen, 
neulahuopamattojen, tekstiilimattojen 
ja polyesterihuopataustaisten vinyyli-
laattojen liimaukseen. Tarkoitettu 
märkäliimaukseen imeville alustoille.

Startac Power
- Yleiskäyttöinen lattia- ja 
seinäliima, jolla on hyvin laaja 
käyttöalue. 

Liimaa useimpia muovimateriaaleja,
kumilattioita, LVT (design-lattiat)
ja PVC-seinämateriaaleja. Liimalla on
erittäin hyvät ympäristöominaisuudet,
sileä ja helppo työskennellä.

* Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme 
löytyy osoitteesta www.bostik.fi Tu
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MUITA SUOSITELTUJA TUOTTEITA

BOSTIK ASIAKASPALVELU

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


