
1025 Superflow

Bostik 1025 Superflow er en lettflytende avrettingsmasse for tynne sjikt på 2-10 mm, med fin 

overflate og hurtig legging, beleggbar etter 24 timer. Ergonomisk fordelaktig å utføre sparklingen 

stående i motsetning til 2-4 sparkellag på knærne.

Art nr: 30860076  •  Frp strl.: 25 kg sekk  •  Frp/pall: 40 sekker

Lettflytende

Overleggbar 24 timer

Tynne sjikt 2-10 mm

EN LETTFLYTENDE UTJEVNINGSMASSE TIL INNENDØRS BRUK

Skann koden for utfyllende 
informasjon.



For gulvleggeren
1025 Superflow er et nytt produkt i Bostik-sortimentet for gulvleggere. I arbeidet 
med å utvikle produktet har vi tatt hjelp av våre kunder Dette har bidratt til valg 
av alle gode kvaliteter.

1025 Superflow er en selvutjevnende avrettingsmasse egnet for harde flater 
som skal belegges med f.eks. PVC-vinyl, linoleum, parkett eller store keramiske 
fliser. Produktet kan pumpes eller blandes for hånd og legges i tykkelse 2-10 mm. 

1025 Superflow gir en meget flat overflate, som er perfekt for liming. Tid er 
penger, og på grunn av dette har vi gjort produktet gangbart etter 3 timer og 
overleggbart etter 24 timer. Neste gang du står på et underlag som krever mer 
enn et lag sparkel, bruk superflow for å spare på dine knær. 

TEKNISK SPESIFIKASJON

Bruksområde: Boliger, kontorer Vannmengde: 5,8 l til 25 kg 

Underlag: Betong Overflatestyrke: > 2,0 MPa

Lagtykkelse: 2-10 mm Trykkfasthet C25

Brukstid: 20 min Forpakning: 25 kg

Gangbar: 3 timer Lagring: 6 mnd.

Overleggbar 24 timer

Primer 6000 - Vannbasert og støvbin-
dende

Primer for de fleste underlag, som 
øker sparkelets festeevne

3040 Combi 10 - Universal
Combi 10 er en sementbasert, hur-
tigherdende håndsparkel for bygg-, 
fall- og finsparkling.

Startac Power
- Universallim for gulv og 
vegg, med et bredt spekter 
av bruksområder. 

Limer de fleste typer plast, gummi-
gulv, LVT og veggmateriale av PVC. 
Limet har gode miljøegenskaper, og 
en smidig konsistens som er lett å 
jobbe med. 

Linotac Plus
- Det beste miljøvalg til 
liming av linoleum med ju-
tebakside.

Fungerer også for liming av vinyl med 
filtbakside, nålefilt -  og andre 
tekstiltepper

Startac Combi
- Gulv- og vegglim for 
liming i både tørre og våte 
områder. 

Limer plastmateriale, med og uten 
baksidebelegg, tekstiler og linoleum 
med skumbakside. Fungerer også for 
veggmaterial av PVC.

Startac Floor
- Gulvlim med smidig, let-
tarbeidet konsistens og 
lang åpningstid.

Limer PVC-vinyl (plater) med eller 
uten baksidebelegg, tekstiltepper og 
linoleum med skum
bakside 

KONTAKT OSS

linoleum med skum

Tlf: +47 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

Vårt komplette utvalg av produkter og tilbehør finner du på 
www.bostik.no A
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FLERE NYTTIGE PRODUKTER FOR GULVLEGGEREN


