SNABBTORKANDE
BELÄGGNINGSBAR 1-3 DGR.
TJOCKA SKIKT 3-50 MM

3050 Wall Plaster
ETT SJÄLVTORKANDE VÄGGSPACKEL FÖR INOMHUSBRUK & VÅTUTRYMMEN
Bostik 3050 Wall Plaster är ett självtorkande väggspackel för lagning och putsning på ytor av
betong, lättbetong, puts och tegel inomhus. Framförallt vid renovering av våtutrymme som skall
bekläs med Bostiks tätskikt. Produkten är cementbaserad och appliceras i skikt om 3-50mm/påslag.
Produkten spacklas upp och går att justera med putsbräda för rätt ytstruktur. Snabb torktid vilket
innebär att Bostiks tätskikt kan monteras efter 1-3 dygn beroende på skikttjocklek.
Art nr: 5221 • Frp strl: 25 kg säck • Frp/pall: 40 säckar

Scanna koden för komplett
produktinformation

För plattsättaren
3050 Wall Plaster är ett användarvänligt, effektivt och tidsbesparande
handspackel för massiva väggar i våtrumsmiljö.
Produkten är cementbaserad och självtorkande. Kan appliceras i skikt
om 3-50 mm/påslag.
Produkten spacklas upp och går att justera med putsbräda för rätt
ytstruktur. Snabb torktid vilket innebär att Bostiks tätskikt kan monteras
efter 1-3 dygn beroende på skikttjocklek.

TEKNISK SPECIFIKATION
Användningsområde:

Vägg

Hårdnad:

3 timmar

Underlag:

Betong, Lättbetong, Puts, Tegel Beläggningsbar:

1-3 dygn, med tätskikt

Förbehandling

Primer 6000

Vattenmängd:

3,75 lit till 25 kg

Skikttjocklek

3-50 mm

Förpackning:

25 kg, storsäck

Användningstid:

Ca. 40 min

Lagring:

6 mån

Primer 6000

- Vattenbaserad vidhäftare
och dammbindare

Vidhäftningsprimer för de flesta underlag
som ökar spacklets fästförmåga.

1040 Fiber Quick

Fiber Quick är en cementbaserad, fiber- Snabbhärdande för tunna
förstärkt, självutjämnande, pumpbar och
skikt (4-30 mm)
extra snabbhärdande avjämningsmassa.

3030 Build 10

Build 10 är ett cementbaserat och
- Mycket liten krympning
snabbhärdande byggspackel för hand
(1-50 mm)
applicering.

8050 White DR

- Vitt dammreducerat fix

8070 Light LT

- Ett lättfix lämpligt för Lättfix som är lättarbetat med en dryg
storformatsplattor
konsistens som ger upp till 30% större
täckande yta.

TGS Combi

- Finkornig för kakel/
klinker

Dammreducerat vitfix för plattsättning
av klinker, kakel och glasmosaik.

KONTAKTA OSS

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

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

Art. nr.9087/1702

Allround cementbaserad fog för klinker,kakel, mosaik & natursten. Både vägg/
golv och inne/ute.

