
PRODUKTBESKRIVELSE
En miljøtilpasset, cementbaseret, fiberforstærket, selvnivellerende, vandfast og pumpbar gulvspartelmasse velegnet til specielt 
vanskelige undergulver eller hvor massen hurtigt skal forsynes med belægning. Giver normalt en færdig overflade uden behov for 
efterbehandling. Anbefalet lagtykkelse 4-20 mm. Produktet indeholder ikke kasein.

ANVENDELSE
Er velegnet som underlag  på f.eks beton, gips, fliser, træ mm.  Produktet er velegnet  som underlag for tæpper, linoleum, PVC, 
parket, klinker el. lign. i boliger, kontorer, sygehuse, skoler, daginstitutioner osv. og er udmærket til varmegulv. Ved lægning på 
andre underlag kontakt Bostik A/S.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Underlag: Sørg for at underlaget er fri for støv, snavs, olie, fedt, voks etc. samt er fast og hårdt uden blød beton, krakeleret over-
flade eller lignende. Evt. slamlag slibes eller fræses bort. Underlagets temperatur må ikke være under  +10ºC.  Forbehandling: For 
at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påfø-
res på normalt sugende underlag blandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På klinker 
og sten skal overfladen slibes.  Blanding: Til 25 kg pulver tilsættes 5 liter vand. Blanding foretages med blandemaskine eller en bo-
remaskine forsynet med piskeris til en klumpfri og letflydende masse, vent 2-3 min. og rør igen. Anvend vand  +5 til +20ºC, An-
vend ikke varmt vand, hvilket kan medføre for hurtig udtørring og sprækkedannelse. Massens temperatur bør ligge på +5 til +20ºC.  
Påføring: Massen pumpes eller hældes ud på under-laget i baner op til 10 m og flyder sammen til en jævn og plan overflade. Det 
kan være nødvendigt i hjørner og på meget ujævne overflader at fordele massen med gittertromle eller tandspartel. Blandet mas-
se bør anvendt inden 15 minutter. Tiden er dog afhængig af lagtykkelse, temperatur, samt underlagets fugtighed og sugeevne. Ved 
påføring af 2 lag skal det første lag være belægningsklart i henhold til nedenstående anvisning ligesom der skal primes mellem la-
gene.OBS! Ved solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation eller andre faktorer, som kan fremskynde tørringen, skal overfla-
den beskyttes mod for hurtig udtørring.

SIKKERHED
Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information � se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
GULVSPARTEL FIBER 



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Specialcement

Ballast: Natursand

Lagtykkelse: 4-20 mm

Anvendelsestid: 15 min

Gangbar: Ca. 1-3 timer, hvis tempera-
turen under tørretiden er min. 
+18ºC

Kultrykholdfasthed: Brinell 100 MPa

Vedhæftning: > 1,0 MPa

Krympning: <0,5�

Belægningsklar: Efter 1 døgn ved lagtykkelse 
op til 10 mm, eller når RF 
(relativ fugtighed) er under 
tilladt værdi for den aktuelle 
belægning.

Forbrug: Ca. 1,65 kg pulver pr. m² pr. 
mm tykkelse

Vandmængde: 20 vægt %, 0,20 liter pr. kg 
masse

Emballagestørrelse: 25 kg sæk

pH: 11-12

Bøjningstrykstyrke: >10 MPa

KONTAKT OS

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

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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