
BESKRIVNING AV PRODUKT
Cementbaserad, flexibel fästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering av keramiska material på fasta underlag, där ris-
ken för spänningar är större. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 07:1 i kombination med 
Bostik Tätskiktssystem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För montering av keramiska material samt natursten på väggar och golv. Kan användas på varierande typer av fasta och rena un-
derlag, t ex betong, puts, gipsskivor, godkända våtrumsskivor, klinker och plastmattor, där risken för spänningar är större. I vå-
tutrymme skall normalt alltid Bostik Tätskiktssystem.  Även för användning i utomhusmiljöer och vid tillskjutande fukt. Vid använd-
ning på andra underlag, kontakta Bostik AB.

ARBETSBESKRIVNING
UNDERLAG/RENGÖRING: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt. Ev 
golvvärme ska vara avstängd samt skivmaterial väl fastsatta i enlighet med gällande byggnadsnorm. Lösa skikt, ytor med otillf-
redsställande hållfasthet samt ev slamlager avlägsnas mekaniskt. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, dock ej blött, och ska hål-
la +10ºC till +20ºC.   FÖRBEHANDLING Torra utrymmen: Underlaget ska normalt alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000 för 
att förbättra vidhäftningen, förhindra snabb uttorkning och fuktskydda. På sugande ytor som betong, puts och golvspackel etc ap-
pliceras primern utspädd med vatten i förhållande 1:3. Vid behov upprepas behandlingen. På starkt sugande ytor som gamla be-
tonggolv och lättbetong appliceras primern utspädd med vatten i förhållande 1:7 och sedan utspädd med vatten i förhållande 1:3. 
På fuktkänsliga underlag som skivmaterial av gips, trä, spån etc samt gipsbaserade spackel appliceras primern koncentrerad. På 
mindre sugande ytor som klinker, sten, homogen PVC, linoleum etc ska ytan mattas eller slipas. Primern appliceras koncentrerad 
blandad med fästmassa eller golvspackel i förhållande 1:1. Låt torka! Primad yta är beläggningsbar efter filmbildning och bör be-
läggas inom 1 dygn för optimal vidhäftning.  FÖRBEHANDLING Våta utrymmen: Vid användning av keramiska material i våtutrym-
men ska alltid underlaget behandlas med ett av Bostiks Tätskiktssystem.   OBS! Utrymmen som tillfälligt utsätts för fukt, t.ex i kök, 
hall etc, kan med fördel fuktskyddas med Bostik Fuktspärr 6030. Underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande 
fukt ska inte behandlas med Bostik Primer 6000 eller Bostik Tätskikstssystem.  BLANDNING: 5 kg pulver blandas med 1,45 liter 
rent och kallt vatten samt 15 kg pulver blandas med 4,35 liter rent och kallt vatten. Rör om kraftigt med en blandarmaskin eller 
vispförsedd borrmaskin till en homogen och trögflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Massans temperatur bör lig-
ga mellan +10oC till +20oC för att inte påverka bruks- och öppentid. Massa som har börjat härda får inte upparbetas med mer 
vatten.    APPLICERING: Stryk ut ett tunt lager av massan med den släta sidan av spackeln för bästa vidhäftning. Omedelbart ef-
teråt appliceras massa för 5-15 minuters plattsättning vilken fördelas med den tandade sidan av spackeln. Val av tandspackel be-
stäms av plattans typ och storlek. Tillse att plattornas temperatur är minst +5ºC och dammfria. Montera plattan genom att trycka 
den mot underlaget och sedan vrida fast den. Plattorna kan normalt korrigeras inom 20 minuter. För krävande applikationer som 
utomhusbruk, golv som utsätts för hög belastning etc stryks fästmassa på både platta och underlag. Avlägsna fästmassa som har 
trängt upp till mer än halva fogdjupet. Fläckar bör avlägsnas omedelbart med vatten eller en fuktig trasa.  
OBS! Applicera inte massa på större yta än att plattorna hinner monteras innan film bildas. Skulle så ske 
återblandas ytan med tandspackeln. Solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation etc kan reducera öp-
pentiden dramatiskt. Avfuktare och värmefläktar ska ej användas samt golvvärme ska vara avstängd i 28 
dagar efter plattläggning och sedan sättas på successivt.  FOGNING: Fogning kan normalt ske efter 12-24 
timmar. Tillse att fästmassan är torr för att förhindra missfärgning av fogen.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad
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TEKNISK DATA

Bindemedel Specialcement

Ballast Natursand, max 0,5 mm

Färg Grå

Monteringstid ca 20 minuter vid +18ºC

Användningstid Blandad ca 3 timmar vid 
+18ºC

Lagringstid ca 12 månader torrt, svalt och 
i oöppnad förpackning

Hantering av avfall Hanteras som industriavfall. 
Vid större mängder eller 
kassation av ej tömda för-
packningar, rådgör med det 
lokala avfallsbolaget. Tömda 
förpackningar är återvinnings-
bara.

Fogbar efter Golv: ca 24 timmar

. Vägg: ca 12 timmar

Gångbar efter ca 24 timmar om tempera-
turen under torktiden är minst 
+18ºC

Arbetstempertur Minst +5º i både platta och 
underlag

Åtgång 1,8 - 4,5 kg pulver/m² ber-
oende på underlag och platta

Rengöring av verktyg Omedelbart med vatten

Egenskaper efter applicering

Vidhäftning 0,5 - 1 MPa på betongunder-
lag
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