
FÖRDELAR

*De angivna torktiderna förutsätter +20ºC, max 50% 
RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget 
är mindre än 85%. 

• Vattenbaserad

• Multifunktion –primer och fuktspärr

• Spärrar restfukt upp till 95% RF / 5,5% CM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID är en färdigblandad
enkomponents-, vattenbaserad, fuktskyddande
primer avsedd att spärra betongens höga RF från
att transporteras upp i golvspackel och golvlim.
HYTEC A370 RAPID är utvecklat för att bromsa
kvarvarande rest-/byggfukt.
Produkten kräver minst två lager för att ge bästa
skydd. Kan appliceras på underlag upp till en
maximal hygrometeravläsning på 95 % RF. Endast
för inomhus bruk.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer
skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet
etc. för underlaget.

UNDERLAG

Lämplig för alla underlag som kan beläggas med
Bostik Golvspackel.

2022-11-25

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID
1K FUKTSPÄRR AVSEDD FÖR ATT SPÄRRA RESTFUKT I BETONG/-

CEMENTGOLV

TEKNISK DATA

Kulör
Svart med blåaktig ton –
svart efter torkning

Lagringstid 12 månader

Torktid*
Lager 1: 15 till 30 min
Lager 2 : 60 min

Materialåtgång
2 lager täcker upp till 
40m² per 12kg

Appliceringstemperatur 10°C till 25°C



BOSTIK SERVICE 

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

ÖVRIG INFORMATION

Inga golvbeläggningar får monteras direkt på 
HYTEC A370 RAPID. Det krävs alltid minst 3 mm 
spackel . Denna produkt är för kommersiell trafik, 
(ej vid tung trafik tex industrilokaler) . För 
ytterligare information, kontakta Bostiks Tekniska 
Service.
OBS - Använd alltid ett kantband för att absorbera 
rörelser i underlag eller spackelskikt.

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. 
Skyddas mot frost

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, 
ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla
användare måste förstå och använda
säkerhetsdatabladet innan de använder
produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på
begäran och finns tillgängligt på tillverkarens
hemsida. 

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när
så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa
produktrester. Produkt och förpackning skall
oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsföretag for
hantering av överskottsprodukter och ej
återvinningsbara produkter. Bortskaffande av
denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse
med kraven på miljöskydd och lagstiftning for
avfallshantering. Undvik spridning av utspillt
material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag
och avlopp.

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.
Lacknafta om HYTEC A370 RAPID har torkat.

För ytterligare information se Bostiks
konstruktionsbeskrivningar.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Underlag:
Se till att undergolvet är i enlighet med nationell
byggstandard. Undergolvet ska vara rent,
bärkraftigt, yttorrt, och fritt från föroreningar
som kan försämra vidhäftningen t.ex. damm, fett,
färg, gips, vax/polish, vattenlösliga golvlim etc.

Kontrollera kvarvarande limrester för att
säkerställa att de inte är vattenlösliga, underlaget
ska var fritt från svaga ytskikt.

Ta mekaniskt bort alla svaga skikt tex hårda
limrester.
Väldigt täta eller polerade betongytor eller
liknande som innehåller härdare med liknande
egenskaper kan kräva kulblästring.
Tät flytbetongyta måste slipas eller kulblästras
för att ge en bra förutsättning för vidhäftning.
Grovt strukturerade underlag samt starkt
absorberande underlag kan kräva en avjämnad yta
innan HYTEC A370 RAPID appliceras. Vid starkt
sugande underlag så kan en mixning av HYTEC
A370 Rapid krävas (1 del primer, 1 del vatten) detta
för att ge en bättre vidhäftning för HYTEC A370
RAPID när den appliceras koncentrerad med roller.
För icke-sugande underlag rekommenderas
primning med GRIP A936 EXPRESS - 80-100 g/m².

Golvvärmesystem:
Golvvärmesystem ska vara avstängda i 48 timmar
före applicering av HYTEC A370 RAPID. Vänta 7
dagar efter installationen innan du gradvis skruvar
upp golvvärmen till tänkt värme.

ANVÄNDNING

Skaka dunken direkt i anslutning till användning.
HYTEC A370 RAPID ska appliceras i två lager.

1:a lagret: Blöt den finhåriga rollern i HYTEC A370
RAPID.
Applicera det första lagret i en riktning och se till
att materialet arbetas in väl i underlaget. Låt torka
helt. HYTEC A370 RAPID anses vara torr när den
blå tonen har försvunnit och en blank svart film
uppnås.

2:a lagret: När det 1:a lagret är torrt, upp till 30
minuter vid +20°C, applicera det andra lagret i rät
vinkel (kryssrollning) mot det första lagret.
Det är viktigt att en porfri beläggning uppnås och
att bibehålla rätt mängd HYTEC A370 RAPID på
40m2 per 6 kg per lager, dvs. 12 kg ska appliceras
på 40m2 vid 2 lager. (150 gram/m² och lager)
Låt torka till en klibbfri film. Vid +20°C är torktiden 
cirka 1 timme.

ANVISNING GOLVBELÄGGNING

Spackla HYTEC A370 RAPID ytan med minst 3 mm
flytspackel/handspackel för att få en
absorberande yta före Bostik golvlim och
beläggning monteras.
Avjämningsmassan ska appliceras inom 24 timmar
efter avslutad HYTEC A370 RAPID.
HYTEC A370 RAPID måste hållas fri från gångtrafik
och föroreningar av tex damm och material tills
Bostiks avjämningsmassa har applicerats.

Produktnummer Förpackning Antal 
per 
pall

EAN

30623584 12 kg 50 7311020081508

BRUKSANVISNING

LAGRING

RENGÖRING

MILJÖ OCH HÄLSA

ÅTERVINNING

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och

rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och

på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren 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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