
Arbetsbeskrivning: G1     
Datum: 2017-10-10 
Ersätter: 2011-10-01 

Informationen vi redovisar är baserad på våra nuvarande testresultat och på lång praktisk 
erfarenhet. Den är avsedd att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få 
bästa möjliga resultat. Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll kan vi inte 
påta oss något ansvar för arbetsresultatet. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

 
 

SNABBGUIDE 
GOLVAVJÄMNING PÅ LÄTTBETONG 
 

 
Snabbfakta 
1. Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1020 Flow, 1030 Flexi, 1040 Fiber Quick,  
    1050 Fiber, 1055 Fiber Maxi eller 1070 Gypsum S21. 
2. Primer 6000 
3. Lättbetong (ca 500 kg/m3) 
 
Underlag 
Avlägsna svaga och löst sittande material och föroreningar. Slipa, fräs eller blästra golvet. 
 
Primning 
Vattenavstötande lättbetong 
Borsta ut Bostik Primer 6000. Första gången utspädd 1:7 med vatten och andra gången utspädd 
med vatten 1:3. 
Starkt sugande lättbetong 
Borsta ut Bostik primer 6000. Första gången utspädd med vatten 1:5 och andra gången utspädd 
med vatten 1:3. 
Låt torka. 
 
Avjämning 
Applicera 10-20 mm avjämningsmassa. Behöver du avjämna mer än 20 mm, avjämna i två skikt. 
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad. Vid limning av plastmatta etc. följ alltid Golvbranschens (GBR) 
limningsrekommendationer. 
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GOLVAVJÄMNING PÅ LÄTTBETONG 
 

 
1. Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1020 Flow, 1030 Flexi, 1040 Fiber Quick,  
    1050 Fiber, 1055 Fiber Maxi eller 1070 Gypsum S21. 
2. Primer 6000   
3.  Lättbetong (ca 500 kg/m3) 
 
Allmänt 
• Arbetsbeskrivningen omfattar avjämning av lättbetong med en densitet av ca 500 kg/m3. 
• Vid tunna skikt av avjämningsmassa på lättbetong finns det risk för genomstansning vid 

punktbelastning. För att minimera denna risk är minsta skikttjocklek 10 mm. Tjockare skikt kan 
medföra risk för bom på grund av att avjämningsmassans krympkraft är större än lättbetongens 
dragstyrka. 

• För bästa resultat ska lokalens, golvet och materialets temperatur vara +10ºC – +25ºC och den 
relativa fuktigheten 30- 60% RF.  

• I våtrum ska alltid ett av Bostiks typgodkända tätskiktssystem appliceras innan montering av 
keramisk beläggning. Fall mot golvbrunnen ska finnas innan tätskiktet appliceras. Följ 
rekommendationerna enligt BKR alternativt GVK för våtrumsinstallationen. 

 
Underlag 
• Avlägsna svaga och löst sittande material och föroreningar. Slipa eller fräs golvet. 
• Dammsug underlaget noga. Underlaget ska vara rent och torrt innan det primas. 
• Avväg underlaget med höjdpinnar för att underlätta appliceringen av avjämningsmassan. 
• Vid behov avgränsa golvytan med avstängningslist. För bästa vidhäftning, montera 

avstängningslisten efter primningen. 
• Täta alla sprickor i underlaget och vid anslutningar med Bostik Latexfog. 
• Den relativa fuktigheten i lättbetongunderlaget ska vara < 85% RF. 
 
Primning 
• Lättbetong är normalt vattenavstötande (hydrofob) och ska primas två gång med Bostik Primer 

6000. I steg 1 primas lättbetongen med Bostik Primer 6000 utspädd med vatten 1:7 (1 del 
primer och 7 delar vatten) och i andra steget utspädd med vatten 1:3. Arbeta in primern i 
underlaget med en mjuk borste.  

• Obs! I de fall lättbetongen inte är vattenavstötande (hydrofoberad) är den starkt sugande. Då 
ska den primas 2 gånger. I steg 1 primas lättbetongen med Primer 6000 utspädd med vatten 1:5 
och andra gången utspädd med vatten 1:3. 

• Se till att det inte bildas några pölar av primer på underlaget.  
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• Primern ska vara helt torr innan avjämningsmassan appliceras, låt 
primern torka max 1 dygn innan avjämning. 
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Avjämning 
• Blanda avjämningsmassan med rent vatten med en maskinvisp eller spackelpump till en jämn 

klumpfri massa.. 
• Den tillblandade massan hälls eller pumpas ut på golvet och fördelas med en tandad spackel till 

en jämn yta, max. skikttjocklek 20 mm. 
• Om slipning är nödvändig kan denna göras efter ca 12 timmar. 
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad 
 
Att tänka på 
• Underlaget ska vara fast och väl rengjort. 
• Primningen har tre viktiga funktioner; att säkra vidhäftningen mellan avjämningsmassa och 

underlag, att förhindra vatten från avjämningsmassan att tränga in i underlaget samt förhindra 
att luft tränger upp till ytan och ger blåsor i spackelytan. 

• Primern ska arbetas in i ytan med en mjuk borste för bästa resultat. Även vid noggrann 
dammsugning är underlaget dammigt och borstningen säkerställer en god kontakt mellan primer 
och underlag. 

• Intorkade pölar av primer medför sämre vidhäftning och risk för bom. 
• Använd alltid rent vatten och rätt vattenmängd vid blandning av avjämningsmassan. 

Vattentemperaturen ska vara mellan +8˚ - +20ºC 
• Härdtiden som är angiven på förpackningen/Produktdatabladet gäller vid +20ºC och 50% RF.  
• Vid högre temperatur och lägre luftfuktighet förkortas härdtiden och avjämningsmassans 

bearbetningstid. 
• Vid lägre temperatur och/eller dålig ventilation förlängs torktiden. 
• Luftomsättningen bör vara >0,5 ggr/timme. 
• Den avjämnade ytan får inte utsättas för direkt solljus eller drag. 
• I våta utrymmen ska alltid ett av Bostiks typgodkända tätskiktssystem appliceras innan 

montering av keramisk beläggning. Avjämningsmassan skall alltid täckas av ett tätskikt 
• Kontrollera alltid fallet i våtutrymmet innan tätskiktet appliceras. 
 
Produkter 
• Bostik Primer 6000 
• Avstängningslist 
• Bostik Acryl Deco 
• Bostik avjämningsmassa 
 
Verktyg 
• Tandad spackel 
• Blandningstunna 
• Spackelvisp 
• Spackelpump 
• Patronspruta 
• Mjuk borste 
 


