
TUO´TEKUVAUS
Akrylaattiperustainen esikäsittelyaine keraamisilla materiaaleilla päällystettäville pinnoille. Sen pääasiallinen tehtävä on huokoset 
sulkemalla lisätä tarttuvuutta seuraavassa työvaiheessa. Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Bostik Eriste 1:n ja Eriste 2:n sekä Bos-
tik Fix´n, Fix Combin ja Fix Pika:n ja Bostik Kaakeliliiman kanssa. VTT:n testaama vedeneristysjärjestelmä, sertifikaatti nro C119/00.

KÄTTÖALUE
Käytetään yhdessä Bostik Fix´n, Fix Combin, Fix Pika:n , Fix Flytin ja Bostik Kaakeliliiman sekä Bostik Membrane-vedeneristeen 
kanssa alustoille, jotka ovat päällystettävissä keraamisilla materiaaleilla.

TYÖOHJE
Alustan pitää olla pölytön, puhdas, öljytön, rasvaton ja vahaton. Mahdollinen lietekerros hiotaan tai jyrsitään pois. Bostik Kosteus-
sulku 6030 levitetään tiiviille pinnoille laimentamattomana, huokoiset pinnat kuten esim. betoni- ja tasoitepinnat pohjustetaan ve-
dellä 1:1:een laimennetulla Kosteussululla, sen jälkeen laimentamattomalla. Kosteussulku harjataan alustaan. Vältettävä lätäköi-
den muodostumista. Kosteussulun on annettava kuivua ennen Eristeiden tai Bostik Fix´n, Fix Combin, Fix Snabb´n, Fix Flytin tai 
Kaakeliliiman levittämistä.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

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 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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TEKNINEN TUOTELEHTI
KOSTEUSSULKU 6030



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Materiaalityyppi Muovidispersio

Liuotinaine Vesi

Koostumus Ohutjuoksuinen

Väri Vaaleansininen

Tiheys 1,03

Varastointi 12 kk + 20° C lämpötilassa 
avaamattomassa pakkaukses-
sa. Suojattava jäätymiseltä. 
Pakkauksessa tuotteen 
valmistusajankohta muodossa 
vuosi-viikko.

Työvälineet Sivellin tai tela

Työlämpötila Ei saa alittaa + 6° C

Työvälineiden puhdistus Välittömästi lämpöisellä 
vedellä

Jätteenkäsittely Käsitellään kuten teollisuus-
jätettä. Suurten määrien 
hävittämisestä pitää neuvo-
tella paikallisen jäteyhtiön 
edustajan kanssa.

Kuivumisaika 30-60 min. riippuen alustan 
huokoisuudesta, lämpötilasta 
ja kosteudesta.

Kuiva-ainepitoisuus 44 ± 1 paino-%

Menekki 1 l / 10 m² riippuen alustan 
huokoisuudesta

Ohennusaine Vesi

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Leimahduspiste -

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00
info.se@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 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.

OTA YHTEYTTÄ


