
 

3050 Fine Plus

Bostik 3050 Fine Plus är ett snabbhärdande universalhandspackel som är miljöanpassat och

fuktskadestabilt. Perfekt för avjämningar, fallbyggnad och reparationer i skikt upp till 10 mm.

Spacklets lättarbetade och fina konsistens ger en fantastisk slät yta med ett perfekt

slutresultat som dessutom kan beträdas efter bara 60 min.

Art nr: 30617675 •  Frp strl: 15 kg säck  •  Frp/pall: 60 säckar

LÄTTARBETAT FINSPACKEL FÖR PROFFSEN

Scanna koden för  

komplett information

Snabbtorkande

Tunna skikt 0-10 mm

Primerfri

Lättarbetat handspackel



För golvläggaren
3050 Fine Plus är speciellt framtagen för hantverkade som kräver ett perfekt resultat. I vårt 

arbete med att ta fram produkten har vi tagit hjälp av våra kunder. Detta har bidragit till valet av 

alla goda egenskaper.

3050 Fine Plus är utmärkt som finspackel på inspacklade eller ingjutna golvvärmeslingor samt

för mindre lagningar på golv och vägg. Passar varierande typer av fasta och rena underlag så

som betong, klinker, PVC, linoleum och spånskivor. Primerfri vid rena, fasta och icke sugande

underlag.

3050 Fine Plus är dessutom miljöanpassat och fuktskadestabilt för att möta byggbranschens

krav på kvalitet och hållbarhet. Den miljösmarta pappersförpackningen är ett led mot målet

med hållbara förpackningar och kan enkelt återvinnas

TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde: Bostäder, kontor Vattenmängd: 3,9-4,8 l till 15 kg 

Underlag: Betong Ytdraghållfasthet: > 1,0 MPa

Skikttjocklek: 0-10 mm Tryckhållfasthet: C30

Användningstid: 15 min Förpackning: 15 kg

Gångbar: 60 min Lagring: 9 mån

Mattläggningsbar: 12 timmar

Primer 6000 - Vattenbaserad vidhäftare 
och dammbindare

Vidhäftningsprimer för de flesta 
underlag som ökar spacklets  
fästförmåga.

1025 Superflow
- Lättflytande
avjämningsmassa för
inomhusbruk

Avsedd för tunna avjämningar upp till 10 
mm. Ytan blir mycket hård, jämn och fin. 
Vid en avjämning på 5 mm är ytan platt-
sättningsbar efter 6 timmar och tätskikt & 
mattläggningsbar efter 12 timmar

1040 Fiber Quick - Fiberförstärkt avjämnings-
massa för inomhusbruk.

Självuttorkande avjämningsmassa för 
skikttjocklek upp till 30 mm. Pump-
bart, lämplig för fallspackling.

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.

Startac Power
- Universellt golv-och 
vägglim med mycket brett 
användningsområde. 

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

* Vårt kompletta sortiment av produkter och  
tillbehör hittar du på www.bostik.se A
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FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se


