
3055 Light Wall
Bostik 3055 LIGHT WALL används till lagning och slätspackling av vägg och tak inomhus. Spacklet är 

baserat på lättfillertekniken vilket gör den mycket smidig att arbeta med. Upp till 25 mm per skikt 

och snabbtorkande. Underlaget kan vara betong, lättbetong, puts eller tegel.

Art nr: 30834955 •  Frp strl: 20 kg säck  •  Frp/pall: 42 säckar

SMIDIGT

SNABBTORKANDE

TJOCKLEK 2-25 MM

 ETT SJÄLVTORKANDE VÄGGSPACKEL FÖR INOMHUSBRUK OCH VÅTUTRYMMEN

Scanna koden för komplett 
information.
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Till plattsättaren
3055 Light Wall är ytterligare en nyhet från Bostik. Väggspacklet 
innehåller lättfiller och cement  vilket  gör den användarvänlig och 
smidig. Kan användas inomhus i torr eller våt miljö på mineraliska 
underlag från 2-25 mm.

Efter blandning med vatten appliceras spacklet med stålspackel eller 
vid tjockare skikt med murslev. Lägg på ett tunnare skikt först och lägg 
därefter på till önskad tjocklek. Vid tjockare skikt än 25 mm skall spacklet 
torka och primas på nytt före nästa lager. När spacklet har börjat torka 
är det lätt att skära och forma till slät yta vilket spar slipjobb.

TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde: vägg och tak Härdtid (+20C): 3 timmar

Underlag: betong, lättbetong, puts och 
tegel

Beläggningsbart: 3 timmar - plattor
12 timmar - tätskikt

Tjocklek: 2-25 mm Förpackning: 20 kg

Användningstid: 30 min Hållbarhet: 6 månader 

Förbehandling: Primer 6000 -sugande underlag 
Ardagrip Xpress - täta underlag

Primer 6000 Vattenbaserad vidhäftare och 
dammbindare Primer för sugande underlag

Ardagrip Xpress Vattenbaserad vidhäftare Primer för täta underlag

3010 Dry Mortar Cementbaserat grov-
avjämningsbruk Snabbhärdande 20-100 mm

3020 Fine Cementbaserat spackel för golv Snabbtorkande , 1-10 mm

3030 Build 10 Cementbaserat spackel för golv 
& vägg. Sandstorlek 0,50mm. Snabbtorkande, 2-50 mm

3040 Combi 10 Cementbaserat spackel för golv 
& vägg. Sandstorlek 0,25mm. Snabbtorkande, 1-50 mm

3050 Wall Plaster Cementbaserat spackel för vägg Snabbtorkande, 3-50 mm

3055 Light Wall Cementbaserat lättfillerspackel 
för vägg Snabbtorkande,  2-25 mm

3060 Repair Cementbaserat reparationsspackel Snabbtorkande, 1-30 mm

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör 
hittar du på www.bostik.se

HANDSPACKEL OCH PRIMER

Till plattsättaren

info.se@bostik.com


