
Arbetsbeskrivning: G7 
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 
FLERSKIKTSLÄGGNING PÅ BETONGUNDERLAG 
 

 
Snabbfakta 
1. Golvavjämningsmassa för finavjämning: Bostik Floor Screed 1020 Flow, 1025 Superflow, 1030 
Flexi eller 1040 Fiber Quick.  
2. Golvavjämningsmassa för Grovavjämning: Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1050 Fiber eller 
1055 Fiber Maxi. 
3. Primer 6000 
4. Prefab eller platsgjuten betong med stora avjämningsbehov 
 
Underlag 
Avlägsna svaga och löst sittande material och föroreningar. Slipa, fräs eller blästra golvet. 
 
Primning 
Borsta ut Bostik Primer 6000 utspädd 1:3 med vatten. Låt torka. 
 
Avjämning 
Betongen grovavjämnas först. Prima grovavjämningen när den härdat och låt primern torka. 
Underlaget finavjämnas med rekommenderad skikttjocklek 10 mm. 
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad. För fuktkänsliga ytbeläggningar tex. trägolv, kontrollera alltid 
underliggande fukt innan beläggning .Vid limning av plastmatta etc. skall Golvbranschens (GBR) 
limningsrekommendationer följas. 
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FLERSKIKTSLÄGGNING PÅ BETONGUNDERLAG 
 

 
1. Golvavjämningsmassa för finavjämning: Bostik Floor Screed 1020 Flow, 1025 Superflow, 1030 
Flexi eller 1040 Fiber Quick. 
2. Golvavjämningsmassa för Grovavjämning: Bostik Floor Screed 1010 Thick Flow, 1050 Fiber eller 
1055 Fiber Maxi.  
3. Primer 6000 
4. Prefab eller platsgjuten betong med stora avjämningsbehov 
 
Allmänt 
• Prefabricerade betongbjälklag med lång spännvidd eller platsgjuten betong med stora 

ojämnheter bör spacklas i två omgångar. 
• För bästa resultat ska lokalens, golvet och materialets temperatur vara +10ºC – +25ºC och den 

relativa fuktigheten 30-60% RF. 
• Betong ska vara äldre än 1 månad innan den beläggs med avjämningsmassa. 
• Härdningstiderna för betongen förutsätter ett normalt uttorkningsklimat under tätt tak, normal 

ventilation och uppvärmning. 
• 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, fräs eller blästra golvet. 
• Den rengjorda betongen ska ha en tillräcklig ytstyrka för den valda avjämningsmassan. Lägsta 

ytstyrka för ett underlag som ska avjämnas är enligt HusAMA 0,5 MPa. 
• 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. 
 
Primning 
• Prima underlaget med Bostik Primer 6000 utspädd med vatten 1:3 (1 del primer och 3 delar 

vatten). 
• Arbeta in primern i underlaget med en mjuk borste. 
• Se till att det inte bildas några pölar av primer på underlaget. 
• Primern ska vara helt torr innan avjämningsmassan appliceras, låt primern torka max 1 dygn. 
• Starkt sugande underlag ska primas 2 gånger. Först med blandningsförhållandet 1:5 och sedan 

1.3. 
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Avjämning 
• 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 tandad spackel till 

en jämn yta. 
• Prima grovavjämningen när den härdat och låt primern torka, enligt anvisningarna ovan. 
• Underlaget finavjämnas med rekommenderade skikttjocklek 10 mm. 
• Om slipning är nödvändig kan denna göras efter ca 12 timmar. 
 
Gångbar efter 
Se respektive produktdatablad 
 
Beläggning 
Se respektive produktdatablad. Vid limning av plastmatta etc. skall Golvbranschens (GBR) 
limningsrekommendationer följas. 
 
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 från underlaget stiger 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/produktdatablad 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 våtutrymmen ska alltid ett av Bostiks typgodkända tätskiktssystem appliceras innan montering 

av keramisk beläggning. Golvavjämningsmassan ska alltid täckas av ett tätskikt. 
• Kontrollera alltid fallet i våtutrymmet innan tätskiktet appliceras. 
 
Produkter 
• Bostik Primer 6000 
• Avstängningslist 
• Bostik Latexfog 
• Bostik Golvavjämningsmassa  
 
Verktyg 
• Tandad spackel 
• Patronspruta 
• Blandningstunna 
• Spackelvisp 
• Spackelpump 
• Mjuk borste 
 


