Snabbhärdande
Krympfri
Primerfri
Optimal för uppvik

Flex Rapid Plus
SNABBHÄRDANDE HANDSPACKEL MED BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik Flex Rapid Plus är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett för
utspackling av kanter och olika reparationsarbete på fasta och rena underlag inomhus som
betong, gips, klinker, spånskivor, trä mm. Mycket liten krympning vilket gör produkten lämplig
för ifyllnad av håligheter. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling men är
slipbar vid behov. Kan läggas i skikt upp till 50 mm.
Art nr: 30619406 • Frp strl: 2,5 kg hink • Frp/pall: 120 hinkar per pall

Scanna koden för
komplett information

För golvläggaren
Flex Rapid Plus ingår i Bostik sortimentet för golvläggare. Produkten är framtagen för
att underlätta hantverkarens vardag genom att erbjuda ett brett användningsområde
i en behändig förpackning.
Eftersom Flex Rapid Plus är snabbhärdande och lättarbetat gör det produkten till det
perfekta valet för utspackling av mattkanter. Produkten är även lämplig för fallbyggnad,
avjämning och olika reparationsarbeten.
Flex Rapid är primerfri vid rena och fast underlag.

TEKNISK SPECIFIKATION
Användningsområde:

Inomhus - bostäder, kontor mm Vattenmängd:

0,8 l till 2,5 kg

Underlag:

Rena och fasta underlag

Tryckhållfasthet:

20 MPa

Skikttjocklek:

1-50 mm

pH uttorkat material:

<11

Användningstid:

10-15 min

Förpackning:

2,5 kg

Beläggningsbar:

20 min till 2 timmar

Lagring:

12 mån

Primer 6000

Vattenbaserad vidhäftare
och dammbindare.

Vidhäftningsprimer för de flesta
underlag som ökar spacklets
fästförmåga.

1045 Fiber
Quick Plus

Självuttorkande,
fiberförstärkt
avjämningsmassa.

Fiber Quick Plus är en
cementbaserad pumpbar och
avjämningsmassa som klarar
tillskjutande fukt

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

Stix A500 Combi

Vattenburet golvlim med
brett användningsområde.

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen
inomhus.

Stix A510 Lino

Miljöanpassat linoleumlim
med hög torrhalt
och hög limstyrka.

Golvlim med en hög torrhalt framtagen
för linoleummaterial med jutebaksida,
nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor med baksida av polyesterfilt.

Stix A800
Premium

Mångsidigt med kraftfull
limförmåga - utmärkt till alla
mjuka golv.

Universallim för limning av de flesta
golvmaterial; gummigolv, mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv) samt linoleum och
textilmattor.

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

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