
PRODUKTBESKRIVELSE
En letflydende udjævningsmasse for tynde belægninger og hurtig tæppelægning.

ANVENDELSE
Bostik Superflow er egnet for udjævning af hårde underlag som skal belægges.Superflow giver en meget jævn og glat og er egnet 
for boliger og kontor. Ved belægning på andre underlag kontakt Bostik AS.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Underlag: Se til at underlaget er frit fra støv,olje,fedt,voks etc.samt fast og hård uden krakeleret overflade el.lign.Eventuellt slam-
lager slibes.Underlaget skal holde +10ºC - +25ºC.  Priming: For at forbedre vedhæftning og forhindre hurtig udtørring skal under-
laget altid forbehandles med Bostik Primer 6000 på sugende underlag.På ikke sugende underlag Bostik Primer 8000. Blanding: Til 
25 kg pulver tilsættes 5,8 liter vand.Blandingen udføres med borremaskine med blander til en klumpfri og letflydende masse.Vent 
2-3 minuter og rør om igen.Brug vand +5ºC - +20ºC.Brug ej varmt vand,vilket medfører for hurtig udtørring og sprækker.Massens 
temperatur bør ligge mellem +10ºC till +20ºC. Applicering: Massen pumpes eller hældes ud på underlaget og flyder selv sammen 
til en jævn og plan overflade.Man kan styre massen med en feks. tandspartel.Man kan også med fordel bruge en piggroller for at 
yderligere hjælpe massen med at blive af med ev.lufthuller.Blandet masse bør bruges indenfor 15 minutter.Tiden er dog afhængig 
af temperatur samt underlagets fugtighed og sugeevne.OBS!Ved sollys,høj temperatur,stærk ventilation eller andre faktorer som 
kan påskynde tørretiden,skal overfladen beskyttes imod for hurtig udtørring.

SIKKERHED
Produktet indeholder cement og er irriterende.For yderligere information,se sikkerhedsdatablad.Produktet indeholder ej kasein.

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
1025 SUPERFLOW



TEKNISKE DATA
Tekniske data

Bindemiddel Specialcement

Ballast Natursand,max 0,5 mm

Lagtykkelse 2-10 mm.

Anvendelsestid ca 20 min

Gangbar ca 3 timer,afhængig af 
temperatur(min.+18ºC)

Belægningsbar ca 24 timer i lagtykkelse 
op til 10 mm eller når RFer 
under tiladt værdi for aktuel 
belægning

Forbrug 1,6 kg per m2 og mm.

Vandforbrug 5,8 liter/25 kg produkt

Flydeevne(SS 923519) 155-170 mm.(50x22 mm 
ring)

Bøjtrækholdfasthedsklasse F8

Vedhæftning > 1,5MPa

Overfladeholdfasthed >1,5 MPa

Modstand imod rullende hjul RWFC 250 N

Krympning <0,5 mm/m

pH i hærdet materiale ca I I

Brandtekniske egenskaber(EN 
13501-1)

A2fl-s I

Rengøring af værktøj Umiddelbart med vand

Forpakning 25 kg sæk

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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