
 

Flex Rapid Plus

Bostik Flex Rapid Plus er en sementbasert, hurtigherdende håndsparkel beregnet for

utfylling av kanter og diverse reparasjonsarbeider på faste og rene overflater innendørs som

betong, gips, fliser, sponplater, tre etc. Svært lite krymping som gjør produktet egnet

for fylling av hulrom. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling, men er

slipbar ved behov. Kan legges i sjikt  opptil 50 mm.

Art nr: 30619406 •  NOBB: 57967764 •  Frp str: 2,5 kg bøtte •  Frp/pall: 120 bøtter per pall

HURTIGHERDENDE HÅNDSPARKEL MED ET BREDT BRUKSOMRÅDE

Skann koden for  

fullstendig informasjon

Krympefri

Primerfri

Optimal for 
over ganger

Hurtigherdende



For gulvleggeren
Flex Rapid Plus inngår i Bostik sortiment for gulvleggere. Produktene er utviklet for 

å forenkle håndverkerens hverdag ved å tilby et bredt spekter av  bruksområder i en 

praktisk forpakning.

Fordi Flex Rapid Plus er hurtigherdende og lettbearbeidet, gjør det produktet til det 

perfekte valget for utfylling av kanter. Produktet er også egnet for fallkonstruksjon, 

utjevning og diverse reparasjonsarbeider.

Flex Rapid er primerfri for rene og faste overflater.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Bruksområder: Innendørs – boliger, kontor etc. Vannmengde: 0,8 l til 2,5 kg

Underlag: Rene og faste underlag Trykkfasthet: 20 Mpa

Sjikttykkelse: 1-50 mm pH tørr: <11

Brukstid: 10-15 min Forpakning: 2,5kg

Beleggbar: 20 min. til 2 timer Lagring: 12 mnd.

Primer 6000 Vannbasert og støvbindende. Primer for de fleste underlag, som 
øker sparkelens festeevne.

1045 Fiber 
Quick Plus

Selvtørkende, fiberarmert
avrettingsmasse.

Fiber Quick Plus er en sementbasert 
pumpbar avrettingsmasse som klarer
tilstøtende fukt

3050 Fine Plus
Hurtigherdende, universal 
håndsparkel for en fin slutt-
finish.

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

Stix A500 Combi Vannbasert gulvlim med 
brede bruksområder.

For liming av gulv- og veggmaterialer i 
både tørre og våte områder innendørs. 

Stix A510 Lino
Miljøvennlig linoleumslim 
med høyt tørrinnhold
og stor limstyrke.

Gulvlim med et høyt tørrinnhold 
utviklet for linoleumsmateriale med 
jutebakside, nålefilt, tekstiltepper
og vinylfliser med bakside av polyes-
terfilt. 

Stix A800 
Premium

Allsidig med kraftfull 
limeevne - utmerket til alle 
myke gulv.

Universallim for liming av de fleste 
gulvmaterialer, gummigulv, myke vinyl-
belegg, med eller uten bakside, LVT 
(design gulv) samt linoleum og tekstil-
tepper.   

*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


