
TUO´TEKUVAUS
Bostik Moisture Barrier Universal on vesiohenteinen kosteussulku, joka on kehitetty käytettäväksi samanaikaisesti Bostik  -telatta-
van vesieristejärjestelmä VT-Universalin i ja Bostik Membran Universalin kanssa.
 

KÄTTÖALUE
Käytetään kosteussulkuna eri tyyppisille alustoille märkätiloissa ennen Bostik Membran Universalin levitystä. Sopii kaikilla alusto-
illa, jotka soveltuvat keraamisten laattojen asennukseen.
 

TYÖOHJE
Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Sekoita, jotta koostumuksesta tulisi  tasainen. Bostik Moisture Barrier Universal levite-
tään telalla tai siveltimellä. Kosteussulku levitetään ohentamattomana. Kosteussulku on levitettävä alustalle tasaisesti. Kuivumisa-
ika huokoisella pinnalla on 15 – 30 minuuttia tavallisessa huoneenlämmössä ja ilmankosteudessa. Noudata aina Bostikin 
asennusohjeita.
 

TYÖSUOJELU
Tuotteen sisältö ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi.
 Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.
 

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
MOISTURE BARRIER 



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Materiaali Polymeeridispersio

Liuotinaine Vesi

Koostumus Juokseva

Väri Vaaleansininen

Tiheys 1,24 kg/litra

Kuivumisaika 15 – 30 minuuttia lämpöti-
lasta, ilmankosteudesta ja 
alustan huokoisuudesta riip-
puen

Menekki N.1 litra / 6 m2

Työlämpötila Voidaan levittää +15 – +25 
°C -lämpötiloissa

Ohennus Käytetään ohentamattomana

Puhdistus Puhdistetaan käsin haaleaan 
veteen kostutetulla työkalulla

Varastointiaika 6 kuukautta avaamatto-
massa pakkauksessa +20 oC 
-lämpötilassa.

Ominaisuudet ennen käyttöä

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarka

OTA YHTEYTTÄ

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

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

OTA YHTEYTTÄ


