
TUO´TEKUVAUS
FIX  UNIVERSAL LIGHT DR on kevyesti täyttävä kiinnityslaasti suurille keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä sisällä että 
ulkona.

KÄTTÖALUE
 Voidaan käyttää kosteissa että kuivissa tiloissa, kipsilevyillä, betonilla, muuratuilla pinoilla, lattiatasoitteilla ja Bostik-vesieriste Uni-
versalilla käsitellyillä pinnoilla. Voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa. 
 

TYÖOHJE
Esikäsittely: Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja vähintään +5 oC -lämpöinen. Kuivissa tiloissa alusta on praimeroitava 1:3-lai-
mennetulla Primer 6000:lla. Sekoittaminen: 15 kg kuiva-ainetta sekoitetaan 6,9 – 7,5 litraan vettä. Sekoita 2 – 3 minuuttia tasai-
seksi massaksi. Anna seistä 2 – 3 minuuttia, ja sekoita uudelleen 1 minuutin ajan. Massan lämpötilan on oltava 10 – 20 C. Käyt-
töaika n. 3 tuntia 18 C:ssa.
Levittäminen: Nosta laastia laastikamman sileällä reunalla noin 10 minuutin työtarvetta vastaava määrä, ja tasoita hammastetul-
la sivulla. Korkeasti kuormitettu lattia tai ulkotilalaatoituksessa laasti levitetään sekä alustan että laatan päälle. Paina ja kiinnitä 
laatat. Poista saumojen välistä pursunnut laasti yli puoleen sauman syvyyteen. Lattia voidaan saumata 24 tunnin ja seinä 12 tun-
nin kuluttua. 
Menekki: 1,2 – 3,4 kg/m2 riippuen alustasta ja laatan muodosta.
 

TYÖSUOJELU
Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävä. 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
FIX UNIVERSAL LIGHT DR



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Materiaali Sementtipohjainen ja lisäain-
eet

Väri Harmaa

Tiheys 1,5 kg/litra

Kuivumisaika N. 24 tuntia

Menekki 1,2 – 3,4 kg / m2, katso 
asennusohjeet

Työlämpötila Voidaan käyttää +10 – +25 
°C -lämpötiloissa

Levittäminen Laastikampa, muurauslasta

Puhdistaminen Puhdistetaan käsin haaleaan 
veteen kostutetulla työkalulla

Varastointiaika 12 kuukautta avaamatto-
massa pakkauksessa +20 oC 
-lämpötilassa.

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


