
 

3050 Fine Plus

Bostik 3050 Fine Plus er en hurtigherdende universal håndsparkeL som er miljøvennlig og

fuktskadestabil. Perfekt for utjevning, fallkonstruksjon og reparasjoner i sjikt opp til 10 mm.

Sparkelmassens lettbearbeidelige og fine konsistens gir en fantastisk overflate med et perfekt

sluttresultat som også kan gåes på etter bare 60 min.

Art nr / Nobb: 30617675 / 57313283 •  Frp str: 15 kg sekk  •  Frp/pall: 60 sekker

LETTARBEIDET HÅNDSPARKEL FOR PROFESJONELLE

Skann koden for  

fullstendig informasjon

Hurtigtørkende

Tynne sjikt 0-10 mm

Primerfri

Lettarbeidet håndsparkel



For gulvleggeren
3050 Fine Plus er spesielt utviklet for håndverkere som krever et perfekt resultat. I vårt arbeid 

med å utvikle produktet har vi fått hjelp av våre kunder. Dette har bidratt til valget av alle gode 

kvaliteter.

3050 Fine Plus er utmerket som finsparkel på innsparklede eller støpte gulvvarmeslynger samt

for mindre reparasjoner på gulv og vegg. Passer til forskjellige typer av faste og rene underlag

som betong, fliser, PVC, linoleum og sponplater. Primerfri ved rene, faste og ikke sugende

underlag.

3050 Fine Plus er også miljøvennlig og fuktskadestabilt for å oppfylle byggebransjens

krav til kvalitet og holdbarhet. Den miljøsmarte papirforpakningen er et skritt mot målet

med holdbare forpakninger og kan enkelt resirkuleres.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Bruksområder: Boliger, kontor Vannmengde: 3,9-4,8 l til 15 kg 

Underlag: Betong Overflatestyrke: > 1,0 MPa

Sjikttykkelse: 0-10 mm Trykkfasthet: C30

Brukstid: 15 min. Forpakning: 15 kg

Gangbar: 60 min. Lagring: 9 mnd.

Beleggbar. 12 timer

Primer 6000 - Vannbasert og 
støvbindende

Primer for de fleste underlag, som 
øker sparkelmassens festeevne.

1025 Superflow
- Lettflytende
utjevningsmasse for
innendørsbruk

Beregnet for tynne utjevninger på opptil 
10 mm. Overflaten blir veldig hard, glatt 
og fin. Ved utjevning av 5 mm er over-
flaten klar for flislegging etter 6 timer og 
klar for tettesjikt & belegg etter 12 timer

1040 Fiber Quick - Fiberforsterket utjevnings-
masse for innendørs bruk.

Selvtørkende utjevningsmasse for 
sjikttykkelse opp til 30 mm. Pumpbar, 
egnet for fallsparkling.

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
- Miljøvennlig 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 absorberen-
de underlag.

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

Limer de fleste typer belegg, gummi-
gulv, LVT og veggmaterialer av PVC. 
Limet har gode miljøegenskaper, 
lettarbeidet og med en smidig 
konsistens. 

* Vårt komplette utvalg av produkter og  
tilbehør finner du på www.bostik.no A
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FLERE ANBEFALTE PRODUKTER

BOSTIK SERVICE

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


