
PRODUCT DESCRIPTION
Hyvän tarttuvuuden omaava sementtipohjainen, joustava ja nopeasti kovettuva erikoiskiinnitys-laasti keraamisten suurlaattojen ja 
luonnonkiven kiinnitykseen kiinteille lattiapinnoille.

AREA OF USAGE
Keraamisten suurlaattojen ja luonnonkiven kiinnittämiseen lattioihin.  Voidaan käyttää kiinteille ja puhtaille alustoille, joiden 
suhteellinen kosteus alittaa 85 % kuten esim. betonille, rapatuille pinnoille, kipsille, lastulevyille, klinkkerille, maalatuille pinnoille 
ja muovimatoille. Tasoittaa pienet laattojen ja alustan epätasaisuudet.

WORKING INSTRUCTION
Alusta pitää normaalisti aina esikäsitellä Bostik Kosteussulku 6030:llä. Sekoitus: 15 kg:oon jauhetta lisätään 3,3 l vettä. Sekoittaminen 
suoritetaan vispilällä varustetulla porakoneella kunnes saadaan tasainen ja raskasjuoksuinen seos. Seoksen annetaan seistä 2-3 
min. ja sekoitetaan uudelleen. Käytettävän veden pitää olla lämpötilaltaan + 5°...20°C. Ei saa käyttää kuumaa vettä, koska se 
saattaa nopeuttaa kuivumista.Massan lämpötilan pitää olla + 10°...20°C. Levittäminen: Levitä massa alueelle, joka on päällystettävissä 
n. 10-15 minuutissa ja tasoita hammastetulla lastalla. Purista laatat kiinni. Poista massa, joka ylittää puolet saumansyvyydestä.
Valmiiksi sekoitettu massa pitää käyttää 20 minuutin kuluessa.

SAFETY
Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää.Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

CONTACT US

TEL +46 (0)42-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: The technical data we present, as well as our instructions and re-
commendations are all based on a variety of tests and our experience. They are 
intended to help the user to find the most suitable working method and get the 
best possible results. Since the users working conditions is beyond our control, 
we cannot accept any responsibility for the results obtained by the product.
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TECHNICAL DATA
Ominaisuudet

Sideaine Erikoissementti

Täyteaine Luonnonhiekka, enintään 0,25 
mm

Kerrospaksuus 5-15 mm

Avoin aika N. 20 min. +18°C

Valmiiksi sekoitetun laastin 
käyttöaika

N. 1 tunti +18°C

Saumattavissa 3-5 tunnin kuluttua

Kestää kulkemisen N. 24 tunnin kuluttua kuiv-
umislämpötilan ollessa väh. 
+18°C

Menekki koko 30x30, lasta 10, me-
nekki 5 kg / m²koko 30x30-
45x45, lasta 12,5, menekki 
6,5 kg / m²koko >45x45, 
lasta 15, menekki 8,0 kg / m²

Työvälineiden puhdistus Heti vedellä

Varastointi N. 12 kk avaamattomassa 
pakkauksessa kuivassa ja 
viileässä.

Jätteenkäsittely Käsitellään kuten teollisuus-
jätettä. Suurten määrien 
hävittämisestä on neuvotel-
tava paikallisen jäteyhtiön 
edustajan kanssa.
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