
TUO´TEKUVAUS
Fix Snabb on hyvän tarttuvuuden omaava sementtipohjainen, joustava ja nopeasti kovettuva kiinnityslaasti keraamisten laattojen 
ja vaalean luonnonkiven kiinnitykseen kiinteille alustoille sisä- ja ulkotiloissa. Käytetään yhdessä Bostik Kosteussulku 6030:n ja 
Bostik Membrane Vedeneristysmassan kanssa. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.

KÄTTÖALUE
Keraamisten laattojen, luonnonkiven, lasin ja posliinimosaiikin kiinnittämiseen seiniin ja lattioihin.  Voidaan käyttää kiinteille ja puh-
taille alustoille, esim betonille, rappaukselle, kipsilevyille ja Bostik Vedeneristysjärjestelmälle missä jänniteen riski on suurempi. Fix 
Snabb soveltuu käytettäväksi sekä sähköisen että vesikanteisen lattialämmityksen kanssa. Käytettäessä muihin aluistoihin ottakaa 
yhteyttä Bostik AB:hen.

TYÖOHJE
ALUSTA/PUHDISTUS: Alustan pitää olla kiinteä ja kova sekä puhdas pölystä, liasta, väristä, liiman jäänteistä, öljystä, vahasta jne. 
Heikosti kiinni oleva pinta, ja mahdollinen slammattu kerros pitää poistaa mekaanisesti. Mahdollinen lattialämmitys pitää sulkea 
pois päältä ja levymateriaalit kunnolla kiinni, voimassa olevien rakennusnormien mukaan. Alustan tulee olla lämpötilaltaan +5ºC - 
+25ºC.  ESIKÄSITTELY  Kuivat tilat:  Alusta tulisi aina esikäsitellä Bostik Primer 6000:lla, jolla parannetaan tarttuvuutta ja este-
tään liian nopeata kuivumista. Primattu pinta on pinnoitettavissa heti sen kuivuttua ja on syytä pinnoittaa vuorokauden sisällä, op-
timaalisen tarttuvuuden saamiseksi. Ei imeville ja liuikkaille pinnoille, esim. keramiikka, on pestävä liuotinaineella, hiottava ja 
käsiteltävä Bostik Ardagrund Expressillä ennen laattojen asentamista. Märkätilat:  Käytettäessä keraamisia materiaaleja märkäti-
loissa on alusta aina käsiteltävä Bostik Vedeneristysjärjestelmällä. Tiloissa jotka ovat altistuneet kosteudelle väliaikaisesti, esim. 
keittiöt, eteiset jne. voidaan hyvin kosteussuojata Bostik Kosteussululla 6030.  Asennettaessa keramiikkaa keramikkan päälle mär-
kätiloissa, on alusta puhdistettava liuotiaineella, hiottava ja slammattava Ardal Grundfestigerilla ja kiinnitysmassalla sekoitettuna 
suhteeseen 1:1.  Ulkotiloissa ja alustoilla jotka ovat alttiina suoralle maakosketukselle, tai jos esiintyy riskiä nousevalle kosteudel-
le, voidaan alusta primata Ardal Grundfestigerilla.  SEKOITUS: 15 kg:oon jauhetta lisätään n. 3,6 litraa puhdasta, kylmää vettä. 
Sekoittaminen suoritetaan vispilällä varustetulla porakoneella kunnes saadaan tasainen ja raskasjuoksuinen seos. Seoksen anneta-
an seistä 2-3 minuuttia, ja sekoitetaan uudelleen. Massan lämpötilan pitää olla +10°C ja +20°C:een välillä, jotta käyttöaika ja avoin 
aika ei vaikuttuisi liikaa. Valmiiksi sekoitettu massa pitää käyttää 30-40 minuutin sisällä. Massa joka on alkanut kovettumaan, ei 
saa enää sekoittaa vedellä.  LEVITTÄMINEN: Parhaimman tarttuvuuden saamiseksi, levitä ohut kerros massaa kampalastan sileä-
llä puolella. Välittömästi tämän jälkeen levitä massaa alueelle joka on päällystettävissä n. 10 minuutissa ja tasoita hammastetulla 
lastalla. Laataan tyyppi ja koko ratkaisevat lastakamman suuruuden. Huolehdi siitä että laattojen lämpötila on vähintään +5ºC ja 
ovat pölyttömiä.  Asenna laatat puristamalla ne kiinni alustaan ja väännä ne paikoilleen. Laattojen asennusta voidaan normaalisti 
vielä korjata 15 min. sisällä.  Vaativille olosuhteille, kuten ulkokäyttöön tai lattioille joiden on kestettävä raskasta kuormitusta, mas-
sa levitetään sekä alustalle että laatoille.  Poista massa, joka ylittää puolet saumansyvyydestä. Tahrat on poistettava välittömästi 
vedellä tai kostealla rätillä.  HUOM! Älä levitä massaa suuremmalle alueelle kuin mitä laattoja ehdtiään asentamaan ennen kuin 
massan pintaan tulee nahka. Auringonpaiste, korkea lämpötila, vahva tuuletus jne. saattavat nopeuttaa 
massan aukioloaikaa vahvasti. Kosteudenpoistajia ja lämpötuulettimia ei saa käyttää ja lattialämmitys tu-
lee olla suljettuna 28 päivää laattojen asentamisen jälkeen. Lattialämmityksen lämpötilaa nostetaan vähi-
tellen.  SAUMAUS: Saumauksen voi normaalisti suorittaa n. 3 tunnin jälkeen lattioille ja seinille. Erittäin tär-
keää että kiinnitysmassa on kuiva jotta sauman värjäytymiseltä vältytään. Lattia kestää rasituksen täysin 
n. 14 päivän jälkeen.

TYÖSUOJELU
Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
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Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNISIÄ TIETOJA

Sideaine Erikoissementti

Täyteaine Hiekka

Väri Valkoinen

Työlämpötila Min +5ºC sekä laatassa että 
alustassa, max +25ºC

Vesimenekki n 3,6 litraa /15 kg

Työkalujen puhdistus Välittömästi vedellä

Varastointi 6 kk kuivassa, viileässä ja 
avaamattomassa pakkauk-
sessa.

Menekki 1,5 kg � 3,0 kg pulvera/m² 
riippuen alustasta ja laatasta

Asennusaika n 10 minuuttia +18ºC:ssa

Avoin aika 30 - 40 minuuttia +18ºC:ssa

Saumattavissa n 3 tuntia

Kestää kulkemisen n 3 tuntia

Kestää rasituksen Täysin n. 14 vuorokauden 
jälkeen
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