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Varje golv 
är unikt

BOSTIK PURE STYLE SYSTEM
INFÄRGAT DESIGNGOLV
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- Cementspackelgolv är 
individuella och levande 

Med Bostik PURE STYLE SYSTEM Designgolv är det enklare än någonsin 
att skapa industriell känsla på golv i kontor, butiker och hem. Golvet 
appliceras i 3 enkla steg och ger en levande och tålig yta.

Bostiks PURE STYLE SYSTEM Designgolv finns i 4 grund-

kulörer. Beroende på temperatur, luftfuktighet, solljus och 

hantverkarens appliceringsteknik får golvet ett unikt utse-

ende. Golvet blir mycket tåligt, får en levande yta och åldras 

vackert. Efter läggning behandlas golvet med ytskyddande 

behandling. NATURELL SPACE STEN GRAFIT

Steg-för-steg
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- Cementspackelgolv är 
individuella och levande 

STEG 1: GRUNDNING

Blanda/rör om Bostik STYLE BASE primer ordentligt före 

användning. Grunda underlaget med Bostik STYLE BASE 

i dubbla skikt. Bred ut i parallella banor och säkerställ att 

ytan suger och blir ordentligt inarbetad. Efter att första 

lagret Bostik STYLE BASE torkat (efter cirka 15-30 minuter 

vid 20°C), breds ett nytt lager ut med 90° vridningsgrad. 

Det är viktigt att Bostik STYLE BASE bres ut jämnt och hel-

täckande utan tomma ytor (genomsnittligt skiktlager 150 

g/m²). Låt beläggninen torka i ca 1 timme  vid 20°C tills  ytan 

är klibbfri. 

STEG 2: GOLVSPACKLING

Blanda Bostik STYLE FLOOR spackelmassa i en ren hink med 

kallt vatten. Använd en blandare med visp i ca 3 minuter, 

tills massan är klumpfri. Viktigt att man blandar så länge för 

att få en riktigt homogen blandning. Lika länge från säck till 

säck.                 

Bred ut spackelmassan med en spackel  inom angiven bear-

betningstid i minst 4 mm tjockt lager (max. 10 mm). Jämna 

av ytan med en betongraka eller glättstål. Hela golvytan 

måste läggas i ett och samma arbetssteg. 

Vid sammanfogning av olika golv ska endast likartat mate-

rial användas. Anslutande golvytor måste garanterat sitta 

fast och slipning och polering av ytorna ska undvikas. 

Nylagt golv måste skyddas mot snabb uttorkning. Håll en 

låg rumstemperatur ca 20°C och undvik direkt solljus och 

tilluft.

Bostik STYLE FLOOR spackelmassa kan även pumpas för 

större projekt. Kontakta Bostik för mer info.

STEG 3: YTSKIKT

Golvet ska vara rent, torrt, damm-, fett-, olje- och vax-

fritt. Omedelbart innan bearbetningen ska golvet damm-

sugas med industridammsugare eller torkas av med en 

dammfri, icke-statisk duk. Ytan får inte smutsas ner och 

skoskydd ska användas. Rumstemperaturen ska ligga mel-

lan 18-25°C.  

Prima ytan med Bostik STYLE PROTECT PRIMER med en 

lackeringsroller i ett jämnt skikt. Låt ytan torka i ca 1-2 

timmar.

Blanda därefter Bostik STYLE PROTECT medStyle Protect 

komponent B (5:1). Låt blandningen vila i 5 minuter och rör 

därefter om blandningen igen. Blanda endast den mängd 

som hinner användas inom 2 timmar.

Rolla blandningen i minst 2 lager med 5-24 timmars tork-

tid mellan varje skikt. Antalet lager med Bostik STYLE PRO-

TECT styrs av ytkraven på golvet. Använd luddfri roller typ 

Anza Elit.

Steg-för-steg
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150 g/m²

Per skiktlager

SMARTA FÖRDELAR

- färdig att användas

- efterbearbetning efter cirka 90 minuter

- lösningsmedelfri

Bostik STYLE BASE används som grundning av betonggolv.

TEKNISKA DATA

Mellantorkningstid cirka 30-60 minuter

GISCODE D 1

Rengöringsmedel Till icke-härdade material: Vatten

Lagring
12 mån lagring. Skyddas mot frost. 

Locket ska vara helt tillslutet.

Arbetsskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddsutrustning vid behov. 

Skyddsdatablad och Tekniskt data-

blad finns på www.bostik.se 
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STYLE BASE

TEKNISKA DATA

Bearbetningstemperatur

+15°C till +25°C, rums- och under-

lagstemperatur:  

Minsta filmbildningstemperatur upp 

till +10°C. Vid luftfuktighet 40-75 %, 

men helst 65 %

Applicering Mjuk borste eller Anza Elit roller 

Åtgång
cirka 12 kg STYLE BASE till 40 m2 vid 

2 lager

Förpackning 12 kg dunk, 40 dunkar/pall
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SMARTA FÖRDELAR

- ger mycket slätt golv

- naturlig och levande yta

- 4 färgtoner

-  fäster bra mot underlaget

Premium cementspackelmassa som ger ett jämnt och tåligt golv. Kan läggas i 4-10 mm skikttjocklek i ett arbetsmoment.

TEKNISKA DATA

Bearbetningstid
Vid + 18 °C inom cirka 25-30 minuter 

efter blandning 

Gångbar Efter cirka 4 timmar, +20°C

Ytbehandling Efter cirka 24 timmar

Rullande stolshjul
Ja med 4 mm skikttjocklek

(DIN EN 12529)

Golvvärme Ja

Produktsäkerhet

Irriterande, följ rekommendatio-

nerna på förpackningarna och på 

Säkerhetsbladet, se www.bostik.se

DIN EN
13813

3-4 h

6,75 l

25 kg

1,5 kg 
/m2

per 1 mm skiktlager

NATURELL 
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STYLE FLOOR

TEKNISKA DATA

Underlag Betonggolv

Åtgång
cirka 1,5 kg/m2 per 1 mm 

skikttjocklek

Bearbetningstemperatur
Optimalt mellan +15°C till +25 °C.

Inte under +5°C eller mer +30 °C.

Blandning cirka 6,75 l vatten till 25 kg pulver

Förpackning 25 kg säck, 42 säckar/pall
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80 - 100 ml/m280 - 100 ml/m²

EXTRA 
MATT

60-80 ml/m260-80 ml/m²

- ökar ytskiktets fästförmåga och hållbarhet

-  bra uppsugningsförmåga

-  är vältäckande och ger jämnt resultat

-  ger tålig och motståndskraftig yta

- resistent mot utspädda kemikalier

- lättarbetad konsistens

Vattenbaserad primer för grundning 

före STYLE PROTECT ytskikt.

Vattenbaserad 2 komp. PU-ytskikt på Bostik Style Floor in-

färgade spackelmassa. God motståndskraft mot slitage, 

missfärgningar och  kemikalier. Ger en matt yta.

TEKNISKA DATA

Bearbetningstemperatur  + 15°C till + 25°C

Torkningstid Efter cirka 5 timmar

Åtgång cirka 80-100 ml/m² (10-12m²/l) per skikt

Applicering Anza Elit Roller (släpper ej ludd)

Lagring 
Skyddas mot frost  

12 mån lagring

GISCODE  W2DD+

Förpackning 6 l dunk, 84 dunkar/pall

TEKNISKA DATA

Bearbetningstemperatur  +15°C till +25 °C

Torkningstid 1-2 timmar

Åtgång 60 - 80 ml/m2

Applicering Anza Elit Roller (släpper ej ludd)

Lagring
 Skyddas mot frost  

12 mån. lagring

GISCODE W3+

Förpackning 5 l dunk, 96 dunkar/pall

SMARTA FÖRDELAR SMARTA FÖRDELAR
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PRIMER

STYLE
PROTECT

YTSKIKT
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Rengöring och skötsel
Genom att regelbundet underhålla och tvätta golvet, ökar 

livslängden. Använd gärna golvskydd under stolar med hjul 

samt tassar på möbler.

Avlägsna damm med en fuktig mopp eller golvduk. Undvik 

skurborstar som kan repa ytan. Prova rengöringsmetod och 

rengöringsmedlet på en mindre yta för utvärdering innan hela 

golvet rengörs.

Nedsmutsad yta ska helst rengöras omedelbart för att för-

hindra bestående fläckar. Vid skador på ytskiktet eller golv-

ytan riskerar vatten och smuts att tränga in i golvet och ge 

bestående missfärgning. Kontakta Bostik för råd vid reparation.

Undvik vax och andra beläggningar.

Observera att cementbaserade spackelgolv alltid får ett in-

dividuellt utseende och förändras över tid. Repor och mindre 

sprickor kan inte uteslutas.
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Smart hjälp
042-19 50 50

order@bostik.se
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Bostik AB 

Strandbadsvägen 22, Box 903, 

251 09, Helsingborg, Sweden

An Arkema Company 

www.bostik.se


