
BESKRIVNING AV PRODUKT
Fix Flyt är en cementbaserad, flexibel, snabbhärdande och halvflytande specialfästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering 
av keramiska storformatplattor och natursten på alla fasta golvunderlag. Utjämnar mindre avvikelser och ojämnheter i plattor och 
underlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fix Flyt är avsedd för montering av keramiska storformatplattor och natursten på alla fasta och rena golvunderlag med RF (relativ 
fuktighet) under 85%, t ex betong, puts, gips, spånskivor, klinker, målade ytor och plastmattor. Utjämnar mindre avvikelser och 
ojämnheter i plattor och underlag. Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB.

ARBETSBESKRIVNING
Underlag   Se till att underlaget är fast, torrt och rent och minst +5°C.  Primning Underlaget bör alltid förbehandlas med Bostik 
Primer 6000.  Blandning   Till 15 kg pulver tillsätts ca 3,3 liter vatten.  Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin till en klumpfri 
och trögflytande massa.  Vänta 2-3 minuter och rör om igen.  Använd vatten +5 till +20ºC. Använd ej varmvatten, vilket kan 
medföra snabb uttorkning.  Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20ºC. Applicering   Häll ut massa på underlaget för ca 
10-15 minuters plattsättning. Dra ut fästmassan med en tandad spackel. Pressa fast plattorna och avlägsna fästmassa, som har 
trängt upp till mer än halva fogdjupet. Blandad massa bör förbrukas inom ca 30 minuter.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
8040 FLOW LT



TEKNISK DATA

Bindemedel Specialcement

Ballast Natursand, max 0,5 mm

Skikttjocklek 5  15 mm

Öppen tid 10-15 minuter vid +18ºC

Förbrukas inom ca 30 minuter vid +18°C

Fogbar efter 2-3 timmar

Gångbar efter 5-6 timmar om temperaturen 
under torktiden är minst 
+18ºC

Åtgång Format Tandspackel Åtgång

. (cm)       (mm) (kg/m2)

. 30x30  10,0 5,0

. 30x30  45x45 12,5 6,5

. >45x45 15,0 8,0

Rengöring av verktyg Omedelbart med vatten

Lagringsbeständighet ca 12 månader torrt, svalt och 
i oöppnad förpackning
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