
FIX A570 MULTI TACK

FORDELER/EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

FIKSERINGSLIM

* Disse verdiene er målt ved + 23 °C og 50 % relativ fuktighet ved normalt 
absorberende underlag. Avhengig av underlag og temperatur kan disse avvike 
fra det over

ART. NR FORPAKNING VOLUM EAN

30620217 10 L 10 KG 7311020081102

PRODUKTINFORMASJON

ü Gir en tapeeffekt

ü Rullbart  lim

ü Letter utskiftning og resirkulering av gulvbelegg

ü Miljøvennlig, M1 og EC1 Plus

PRODUKTBESKRIVELSE
FIX A570 er et vannbasert fikseringslim. Letter utskiftning 

og resirkulering av gulvbelegg. Miljøvennlig med lave 

utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1 Plus, samt M1. 

BRUKSOMRÅDER
For montering av tekstilfliser på både absorberende og 

tet-te underlag inne. Egnet for gulvvarme og bestått test 

for rullende kontorstoler. Utmerket for kontorlokaler. 

Anbefalte materialer: 
ü Tekstilfliser

ü PVC-fliser

ü Mønstertilpassede tekstiltepper med filtbakside

PRODUKTEGENSKAPER
Farge Hvit

Tetthet 1,0 kg/liter

Bindemiddel Polymerspredning av akrylattype

Monteringstid* Normalt sugende underlag. 45-60 min.

Tett underlag: 1,5-4 t

Åpningstid*  Permanent klebrig film ( støvfri

forhold)

Gangbar Belastning umiddelbart, full styrke etter 

24 timer

Herdetid 30-120 minutter

Limforbruk 6-12 m²/L

Arbeidsforhold Temperatur minst +15 °C. Beste  resultat

Oppnås ved ca 20 ºC og ca 60 % RF

Lagringsbestandighet 12 måneder ved +10 til +20 °C. Må 

beskyttes

mot frost 



BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com 
www.bostik.no
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PÅFØRINGSINSTRUKSJONER FORBRUK

LAGRINGSTID

RENGJØRING

SIKKERHET

Disclaimer: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og 

anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment 

å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold 

ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som 

oppnås ved bruk av produktene.

ANSVAR

Vann før limet har tørket. Tørket lim må fjernes mekanisk 

eller med  White spirit

6-12 m²/L avhengig av underlag og valg av 

påføringsmetode. Påføres med rulle.

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning ved lagring 

mellom +10 °C og +20 °C. Oppbevares frostfritt.

Sikkerthetsdatablad finnes på vår hjemmeside.. Ha 

pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke 

legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis du får 

lim i øynene må du skylle umiddelbart med vann, hvis du 

får lim på huden må du vaske med med vann og såpe. 

www.bostik.se 

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET
Følg først og fremst materialprodusentens anvisninger, 

følgende er bare utfyllende opplysninger for selve limingen. 

Underlaget må være rent, plant, sterkt og fri for fett, støv, 

smuss, limrester og gammel maling. For eventuell avretting 

anbefales Bostik Gulvsparkel som er egnet for formålet.. Ved 

liming på betongunderlag må fuktinnholdet ikke overstige 

de angitte  maksverdiene spesifisert i AMA-Hus. Lim, belegg 

og underlag bør ha en temperatur på minst +15 °C. Relativ 

fuktighet i underlaget (RF) må ikke overstige 85 % for betong 

og 8-12 % for sponplater. For ikke-absorberende underlag som 

f.eks. høyytelses betong, anbefales påføring av minst 10 mm 

tykt sjikt med Bostik Gulvsparkel. Ved spesielt absorberende 

underlag kan du bruke Primer 6000.

PÅFØRINGSMETODE
Absorberende underlag: Påfør limet med en rulle (ca. 12 mm) 

og la tørke ca. 45–60 minutter. Monter gulvmaterialet så raskt 

som mulig for å redusere risikoen for støvakkumulering på 

limfilmen.  Hvis limet skal brukes til permanent liming,  la det 

tørke i 5 - 10 minutter før gulvmaterialet monteres.

Tette underlag: Påfør limet med en rulle og la tørke   ca. 

1,5 – 4 timer til limet ikke kjennes vått ved berøring. Legg 

gulvmaterialet ned i limet. Press/gni ut all luft under 

gulvmaterialet.og vær spesielt nøye i kantene. 

For best resultat, bør det brukes gulvvalse. OBS Følg først og 

fremst materialprodusentens anvisninger

BYTTE AV GULVMATERIALE
Løft forsiktig opp flisene/gulvmaterialet ved å starte i et 

hjørne og arbeid deg inn mot midten. Limrester kan fjernes 

med white spirit.


