
Arbetsbeskrivning: G11 
Datum: 2017-10-11 
Ersätter: 2011-12-01 

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 
ARBETSBESKRIVNING   
GOLVSPÅNSKIVA MED PLÅTAR OCH VATTENBUREN VÄRME 
 

 
 
 
Snabbfakta 

1. Bostik Floor Screed 1040 Fiber Quick, 1050 Fiber eller 1055 Fiber Maxi , minimum 
20mm 

2. Armeringsnät Ø2,5 mm, maskvidd 50-100mm 
3. Fuktspärr 6030, koncentrat. 
4. Värmeslang 
5. Metallplåtar lagda i spårningen som kryss-skruvats fast i golvspånskivan, avstånd 

mellan skruvarna skall inte överstiga 50 mm.   
6. Underlag av golvspånskiva. 
 
Underlag 
Säkerställ att golvbjälklaget är dimensionerat för det valda ytskiktet.  Avfetta  
metallplåtarna med T-röd. 
 
Primning 
Borsta ut upprörd Bostik Fuktspärr 6030 som koncentrat. Det är viktigt att fuktspärren är 
helt torr innan avjämning. 
 
Avjämning 
Lägg ut armeringsnätet med minst 100mm instick. Kapa armeringstänger vid behov i 
skarvarna så att näten kan mötas i samma plan. 
Minsta spackelskikt är 20 mm.  
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad. Vid limning av plastmatta etc. skall Golvbranschens 
(GBR) limningsrekommendationer följas. 
. 
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ARBETSBESKRIVNING   
GOLVSPÅNSKIVA MED PLÅTAR OCH VATTENBUREN VÄRME 
 

 
 
 

1. Golvavjämningsmassa Fiber Quick, Fiber, eller Level 10, minimum 20mm 
2. Armeringsnät Ø2,5 mm, maskvidd 50-100mm 
3. Fuktspärr 6030, koncentrat  
4. Värmeslang 
5. Metallplåtar lagda i spårningen som kryss-skruvats fast i golvspånskivan, avstånd mellan 

skruvarna skall inte överstiga 50 mm.   
6. Underlag av golvspånskiva. 

 
 
 
Allmänt 
• För bästa resultat ska lokalens, golvets och materialets temperatur vara +10ºC – 

+25ºC och den relativa fuktigheten 30-60% RF. 
 
Underlag 
• Konstruktionen ska vara dimensionerad så att den klarar den projekterade belastning.  
• För att kunna belägga ett golv med keramiska plattor ska stabiliteten (böjstyvheten) i 

underlaget motsvara en 22 mm golvspånskiva monterad på reglar med ett max. 
centrumavstånd av 300 mm. 

• Rengör plåtarna med ett avfettningsmedel. Kontrollera att spånskivan är ordentligt 
fastsatt. 

• Kryss-skruva fast plåtarna i golvspånskivan 
• Se till att slangen sitter i spåren och inte kan resa sig upp när spackling påbörjas. Se 

till att slangen är provtryckt och vattenfylld innan spackling. 
• Täta alla eventuella springor i golvet med Bostik Latexfog. 
 
 
Primning 
• Borsta ut Bostik Fuktspärr 6030. Primern skall vara i koncentrat. 
• Det är viktigt att Fuktspärr 6030 är heltäckande och inga plåtar kan komma i direkt 

kontakt med avjämningsmassan eller stålarmeringen.  
• Fuktspärr 6030 skall vara helt torr innan avjämningen påbörjas. 
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Armering 
• Lägg ut armeringsnätet med minst 100mm instick.  
• Kapa armeringsstänger vid behov i skarvarna så att näten kan mötas i samma plan. 
 
 
Avjämning 
 
• Följ alltid värmeslangstillverkarens rekommendationer angående skikttjockleken på 

avjämningsmassan. Minimum är dock alltid 20mm  
• Avjämningsmassan blandas med rent vatten med maskinvisp eller spackelpump till en 

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

till en jämn yta. Använd en tandad spackel för att bearbeta ytan för tillräcklig jämnhet. 
• Om slipning är nödvändig kan denna göras efter ca 12 timmar. Obs! Var försiktig så att 

värmeslangen inte skadas. 
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad. . Vid limning av plastmatta etc. skall Golvbranschens 
(GBR) limningsrekommendationer följas. 
 
 
• Skall keramisk golvbeläggning appliceras på avjämningsmassan och golvvärme är 

installerad skall golvvärmen vara avstängd 28 dagar efter fogning. 
• Obs! Golvvärmen får driftsättas tidigast 28 dygn efter spacklingen eller fogning av 

klinkern och sedan höjas med 5ºC per dygn upp till max + 28ºC. 
 
Att tänka på 
• Underlaget ska vara fast och väl rengjort. 
• Fuktspärr 6030 har tre viktiga funktioner; att säkra vidhäftningen mellan 

avjämningsmassa och underlag, att förhindra vatten från avjämningsmassan att tränga 
in i underlaget samt att förhindra kontakten mellan aluminiumplåtarna, 
avjämningsmassan och stålnätet. 

• Fuktspärr ska arbetas in i ytan med en mjuk borste för bästa resultat. 
• Använd alltid rent vatten och rätt vattenmängd vid blandning av avjämningsmassan. 

Vattentemperaturen ska vara mellan +8˚C - +20˚C 
• Härdtiden som är angiven på förpackningen/produktdatabladet gäller vid +20˚C och 

50% RF.  
• Vid högre temperatur förkortas härdtiden och avjämningsmassans öppentid. 
• 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 våtrum ska golvbrunnen vara noggrant infäst i bjälklaget och monterad i höjd med 

färdig spackelyta   (min.20mm spackelskikt p.g.a. sämre bärkraft i spårad skiva. 
Använd 25mm förhöjningsring.) 

• I våtutrymme skall alltid ett av Bostiks typgodkända tätskiktssystem appliceras innan 
montering av keramisk beläggning. Avjämningsmassan ska alltid täckas av ett tätskikt. 

• Kontrollera alltid fallet i våtutrymmet innan tätskiktet appliceras. 



Arbetsbeskrivning: G11 
Datum: 2017-10-11 
Ersätter: 2011-12-01 

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. 
 

 
 
 
Produkter 
• Bostik Fuktspärr 6030  
• Avstängningslist 
• Armeringsnät 
• Bostik Latexfog 
• Bostik Golvavjämningsmassa  
 
Verktyg 
• Tandad spackel 
• Blandningstunna 
• Spackelvisp 
• Spackelpump 
• Mjuk borste 
 


