
PRODUKTBESKRIVELSE
3055 Light Wall er en cementbaseret letfiller til reparation og glatspartling på vægge og lofter indendørs.

ANVENDELSE
3055 Light Wall er beregnet til indendørs brug ved nybygning og renovering af beton, gasbeton, puds eller tegl (lekablokke). Spar-
telmassen er baseret på letfillerteknikken, hvilket gør den meget nem at blande og applicere. Op til 25 mm pr. lag og selvtørren-
de. Ny grunding ved flere lag. Letfillerindholdet giver op til 35 % højere fyldningsgrad sammenlignet med almindelig cementbase-
ret vægspartelmasse.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Rengøring: Underlaget skal være rent og uden støv, cementhud, fedt og anden forurening. Sugende underlag skal grundes med 
Bostik P 6000, ikke sugende underlag med Ardagrip Xpress. Underlagets og lokalets temperatur skal være mellem +10 C - + 25 
C. Nystøbt beton og puds skal være mindst 1 måned gammel. Blanding: En sæk (20 kg) blandes med 6 liter rent vand. Bland sam-
men  til en klumpfri masse med boremaskine monteret med blander. Applicering: Massen lægges på med stålspartel. Tykke lag 
med murske. Start med et tyndere lag og byg derefter op til ønsket tykkelse (højst 25 mm / lag). Efter ca.
1 timer (+20 C) er massen halvhærdet og kan glattes og formes. Efter ca. 3 timer (+20 C) er massen gennemtør og klar til mon-
tering af fliser eller et tæt lag.

SIKKERHED
[iplus FieldValue='Environment and health'/]

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
3055 Light Wall



TEKNISKE DATA
Egenskaber inden applicering

Bindemiddel Specialcement

Fyldemiddel Letfiller

Tykkelse 2-25 mm

Vandmængde 6 liter til 20 kg pulver

Forbrug ca. 1,1 kg/kvm/mm

Anvendelsestid 30-40 minutter

Egenskaber efter applicering

Kan dækkes efter ca. 3 timer (+20 C)

Farve Grå

Rengøring af redskaber Omgående med vand

Opbevaring 6 måneder, tørt, køligt og i 
uåbnet emballage

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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