
 

1045 Fiber Quick Plus

Bostik Golvavjämningsmassa Fiber Quick Plus är en cementbaserad, fiberförstärkt

självutjämnande, pumpbar och självuttorkande avjämningsmassa som klarar tillskjutande

fukt. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Rekommenderad

skikttjocklek är 4-50 mm. Produkten är miljöanpassad och lågemitterande.

Art nr: 30619252 •  Frp strl: 20 kg säck  •  Frp/pall: 40 säckar

EN SJÄLVTORKANDE AVJÄMNINGSMASSA FÖR INOMHUSBRUK

Scanna koden för  

komplett information

Klarar tillskjutande fukt

Lågalkalisk

För både fallbyggnad 
och planspackling

20 kg säck



För proffsen
1045 Fiber Quick Plus är anpassat för professionella hantverkare som kräver ett perfekt 

slutresultat. I vårt arbete med att ta fram produkten har vi tagit hjälp av våra kunder, detta har 

bidragit till valet av alla goda egenskaper samt en mindre säck på endast 20kg.

1045 Fiber Quick Plus är ett självutjämnande flytspackel avsett för hårda underlag som

ska beläggas med t..ex. PVC matta, linoleum, parkett eller storformatiga keramiska plattor.

Den är även lämplig för el- och vattenburen golvvärme. Produkten är pumpbar eller kan blandas 

för hand och läggas i skikttjocklek 4-50 mm.

Spacklets höga ythållfasthet 2,0 MPa bidrar också till ett lämpligt underlag för massiva trägolv

under förutsättning att spacklet ligger på betongunderlag.

TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde: Inomhus - bostäder, kontor mm Vattenmängd: 3,4-4,2 L till 20 kg 

Underlag: Betong, gips, klinker mm Ytdraghållfasthet: > 2,0 MPa

Skikttjocklek: 4-50 mm Tryckhållfasthet: C30

Användningstid: 30 min pH uttorkat material: <11

Gångbar: 2-4 timmar Förpackning: 20 kg

Beläggningsbar med klinker 
eller Bostik Tätskikt:

1 dygn i skikttjocklek upp till
40 mm eller när RF är under tillåtet 
värde för aktuell beläggning

Lagring: 6 mån

Primer 6000 - Vattenbaserad vidhäftare 
och dammbindare

Vidhäftningsprimer för de flesta 
underlag som ökar spacklets  
fästförmåga.

3050 Fine Plus
- Snabbhärdande,
universalhandspackel för
fin slutfinish

3050 Fine Plus är avsedd för
fall- eller slätspackling i skikt
0-10 mm. Passar varierande
typer av fasta och rena underlag

Ardagrip Premium - Vattenbaserad primer
och dammbindare För underlag med tillskjutande fukt

Startac Combi
- Golv- och vägglim för 
limning i både torra och 
våta utrymmen. 

Limmar plastmaterial, med och  
utan baksidesbeläggning, textil och  
linoleummattor med skumbaksida. 
Fungerar även för väggmaterial av PVC

Startac Lino
-Miljöanpassat golvlim för  
linoleummaterial med hög
limstyrka.

För limning av linoleummattor med 
jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor 
och vinylplattor med baksida av 
polyesterfilt. Avsett för våtlimning på 
sugande underlag.

Edge Separation
- Kantremsa för rörel-
seupptagning i golvkon-
struktioner. 

Den del av kantremsan som sätts mot 
golvet är försedd med klister. Remsan 
är lätt att arbeta med och enkel att vika 
för att passa golv/vägg vinkel.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se* Vårt kompletta sortiment av produkter och  

tillbehör hittar du på www.bostik.se A
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FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER


