Lättflytande
Snabbtorkande
Tunna skikt 2-10 mm

1025 Superflow
EN LÄTTFLYTANDE AVJÄMNINGSMASSA FÖR INOMHUSBRUK

Bostik 1025 Superflow är en lättflytande avjämningsmassa för tunna avjämningar upp till 10 mm.
Ytan blir mycket hård, jämn och fin. Vid en avjämning på 5 mm är ytan plattsättningsbar efter 6
timmar och tätskikt & mattläggningsbar efter 12 timmar. Bostik 1025 Superflow är emission &
luktstestad (M1 godkänd) samt godkänd för rullande stolshjul.
Art nr: 30860076 • Frp strl: 25 kg säck • Frp/pall: 40 säckar

Scanna koden för komplett
information.

För golvläggaren
1025 Superflow är en ny produkt i Bostik sortimentet för golvläggare. I vårt arbete
med att ta fram produkten har vi tagit hjälp av våra kunder. Detta har bidragit till
valet av alla goda egenskaper.
1025 Superflow är ett självutjämnande flytspackel avsett för hårda underlag som
ska beläggas med ex. PVC matta, linoleum, parkett eller storformatiga keramiska
plattor. Produkten är pumpbar eller kan blandas för hand och läggas i skikttjocklek
2-10mm.
1025 Superflow ger ett mycket plant underlag vilket är perfekt för golvlim och
fästmassor. Tid är pengar och med anledning av detta har vi gjort produkten
gångbar efter 3 timmar och mattläggningsbar efter 24 timmar. Nästa gång du står
vid ett underlag som kräver mer än en skrapspackling så använd 1025 Superflow
för att kunna arbeta stående istället för på knä.
TEKNISK SPECIFIKATION
Användningsområde:

Bostäder, kontor

Vattenmängd:

5,8 l till 25 kg

Underlag:

Betong

Ytdraghållfasthet:

> 2,0 MPa

Skikttjocklek:

2-10 mm

Tryckhållfasthet:

C25

Användningstid:

20 min

Förpackning:

25 kg

Gångbar:

3 timmar

Lagring:

6 mån

Mattläggningsbar:

24 timmar

Primer 6000

- Vattenbaserad vidhäftare
och dammbindare

Vidhäftningsprimer för de flesta
underlag som ökar spacklets fästförmåga.

3040 Combi 10

- Universal

3040 Combi 10 är ett cementbaserat
och snabbhärdande handspackel för
bygg-, fall- och finspackling.

Startac Power

- U n i ve r s e l l t g o lv- o c h
vägglim med mycket brett
användningsområde.

Limmar de flesta plastmaterial, gummigolv, LVT och väggmaterial av PVC.
Limmet har mycket bra miljöegenskaper, och en smidig och lättarbetad
konsistens.

Linotac Plus

- Miljövalet när det gäller Fungerar även för limning av plastlimning av linoleum med mattor med filtbaksida, nålfiltmattor
jutebaksida.
och andra textila mattor.

Startac Combi

Limmar plastmaterial, med och utan
- Golv- och vägglim för baksidesbeläggning,
textil
och
limning i både torra och våta linoleummattor med skumbaksida.
utrymmen.
Fungerar även för väggmaterial av
PVC.

Startac Floor

- Golvlim med smidig, lättarbetad konsistens och
lång öppentid.

Limmar PVC-mattor (plattor) med
eller utan baksidesbeläggning, textila mattor och linoleummattor med
foambaksida.

KONTAKTA OSS

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

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