
TUOTEKUVAUS
Foiltac 1C on 1-komponenttinen sementtipohjainen asennusliima. Tarkoitettu Bostikin vesieristekalvojen, vesieristenauhojen, sisä- 
ja ulkonurkkien sekä putkimansettien asennukseen. Tuote on itsestään kovettuva (kemiallisesti kuivuva) asennusliima.

KÄTTÖALUE
Foiltac 1C:tä käytetään Bostikin vesieristekalvojen asennukseen märkätilojen levyrakenteissa ja mineraalialustoilla. Sitä voidaan 
käyttää myös vesieristenauhan asennuksessa, limitykseen vesieristekalvojen, putkimansettien ja sisä- ja ulkonurkkien  asennuksessa.

TYÖOHJE
Puhdistus: Huolehdi, että alustan pintakestävyys on hyvä ja että siinä ei ole pölyä, likaa, maalia, liimajäänteitä, öljyä, rasvaa, vahaa, 
jne. Irto- ja lietekerrokset (betonikalvo) poistetaan mekaanisesti. Alustan tulee olla vähintään +15 ºC. Esikäsittely: Alusta on aina 
esikäsiteltävä BOSTIK PRIMER 6000:lla (levyt: laimenna pohjustetta 10 % vedellä, ja mineraalialustoilla pohjustetta laimennetaan 
1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä.) Voimakkaasti imevät alustat voivat tarvita uusintakäsittelyä pohjusteella. Anna kuivua! Sekoitus: 
Pakkauksen sisältö (10 kg) sekoitetaan 4,3 litraan puhdasta, kylmää vettä. Sekoita voimakkaasti (vähint. 2 min) vispiläporakoneella, 
kunnes massa on tasainen ja helposti juokseva ilman paakkuja. Massan lämpötilan tulee olla +10... +20 ºC. Käyttöaika astiassa 
n. 3-4 tuntia ja avoin aika alustalle levitettynä n. 10 minuuttia. Sekoitussuhde tilavuuden mukaan: 1,9 litraa jauhetta 1,0 
litraan vettä. Levitys: Sekoitettu Foiltac 1C telataan alustaan tai vedetään hammastetulla lastalla (3 mm). Rullaa auki ja asenna yksi 
vuota kerrallaan, muuten on vaarana, että liiman pinta kuivuu. On tärkeää levittää telalla oikea määrä. Mittapuuna voidaan pitää 
sitä, että liima muodostaa pintakuvion, joka sitten painuu tasaiseksi, kun vesieristekalvo asennetaan muovilastalla. Työskentele 
keskeltä reunoille päin ja paina ylimääräinen liima pois. Irrota silloin tällöin kalvoa, jotta näet, että siinä on oikea liimamäärä. 
Kulutus: 0,6 kg/m2

TYÖSUOJELU
Tuote sisältää sementtiä ja se on ärsyttävää. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

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 auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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TEKNISIÄ TIETOJA
OMINAISUUDET ENNEN LEVI-
TYSTÄ

Materiaalityyppi Sementtipohjainen, sisältää 
lisäaineita

Väri Valkoinen

Tiheys 1,3 kg/litra

Kovettumisaika N. 8 tuntia +20 C:ssa

Materiaalin kulutus 0,6 kg/ m3

Käyttölämpötila Levityslämpötila +15...+25 °C

Puhdistus Puhdista kädet ja työkalut 
välittömästi haalealla vedellä

Varastointiaika 6 kuukautta avaamattomassa 
pakkauksessa  +20 oC:n 
lämpötilassa ja kuivassa var-
astossa
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