20 kg sekk
Klarer tilstøtende fukt
For både fallkonstruksjon
og plansparkling
Lav alkalisk

1045 Fiber Quick Plus
EN SELVTØRKENDE UTJEVNINGSMASSE TIL INNENDØRS BRUK
Bostik gulvavrettingsmasse Fiber Quick Plus er en sementbasert, fiberforsterket
selvutjevnende, pumpbar og selvtørkende utjevningsmasse som klarer tilstøtende
fukt. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling. Anbefalt
sjikttykkelse er 4–50 mm. Produktet er miljøtilpasset og har lave utslipp.
Art nr: 30619252 • NOBB: 57892274 • Frp str: 20 kg sekk • Frp/pall: 40 sekker

Skann koden for fullstendig
informasjon.

For profesjonelle
1045 Fiber Quick Plus er tilpasset profesjonelle håndverkere som krever et perfekt sluttresultat.
I vårt arbeid med å utvikle produktet har vi fått hjelp av våre kunder, dette har bidratt til valget
av alle gode egenskaper samt en mindre sekk på kun 20 kg.
1045 Fiber Quick Plus er en selvutjevnende flytsparkel beregnet på harde underlag som
skal belegges med f. eks. PVC-vinyl, linoleum, parkett eller store keramiske fliser.
Den er også egnet for elektrisk og vannbåren gulvvarme. Produktet kan pumpes eller blandes
for hånd og legges i tykkelse 4-50 mm.
Sparkelens høye overflatestyrke på 2,0 MPa bidrar også til et egnet underlag for massive tregulv
forutsatt at sparkelen ligger på betongunderlag.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Bruksområder:

Innendørs – boliger, kontor mm

Vannmengde:

3,4-4,2 L til 20 kg

Underlag:

Betong, gips, fliser mm

Overflatestyrke:

> 2,0 MPa

Sjikttykkelse:

4-50 mm

Trykkfasthet:

C30

Brukstid:

30 min.

pH tørt materiale:

<11

Gangbar:

2-4 timer

Forpakning:

20 kg

Beleggingsbar med fliser
eller Bostik Tettesjikt:

1 døgn i sjikttykkelse opptil
40 mm eller når RF er under tillatt
verdi for gjeldende belegg

Lagring:

6 mnd.

Primer 6000

- Vannbasert og støvbindende

Primer for de fleste underlag, som øker
sparkelens festeevne.

3050 Fine Plus

- Hurtigherdende,
universalhåndsparkel for
fin sluttfinish

3050 Fine Plus er beregnet for
fall- eller glattsparkling i sjikt
0–10 mm. Passer til forskjellige
typer faste og rene underlag.

Ardagrip Premium

- Vannbasert primer
og støvbindende

For underlag med tilstøtende fukt

Startac Combi

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

Limer vinylbelegg, med og
uten baksidebelegg, tekstiltepper og
linoleum med skumbakside. Fungerer
også for veggmaterialer av PVC.

Startac Lino

Miljøtilpasset gulvlim for
linoleum materiale med
høy limstyrke.

For liming av linoleumsbelegg med
jutebakside, nålefilt, tekstiltepper og
vinylfliser med bakside av polyesterfilt.
Beregnet for våtliming på absorberende underlag.

Ekspansjonsbånd

- Kantremse for bevegelsesopptak i gulvkonstruksjoner.

Den delen av kantremsen som settes
mot gulvet er dekket av klister. Remsen
er lett å arbeide med og enkel å brette
for å passe gulv/veggvinkel

BOSTIK SERVICE
* Vårt komplette utvalg av produkter og
tilbehør finner du på www.bostik.no

info.no@bostik.com
www.bostik.no

Art. nr: 10154/2021-06

FLERE ANBEFALTE PRODUKTER

