1025 SUPERFLOW
TEKNINEN TUOTELEHTI
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TUOTEKUVAUS
1025 SUPERFLOW on ohuiden kerrosten nopeasti kuivuva hienotasoite, ja soveltuu erityisen hyvin matolla päällystettävien alustojen
tasoitukseen.

KÄTTÖALUE
1025 Superflow on itsestään levittyvä lattiatasoite koville alustoille jotka tullaan päällystämään lattianpäällystemateriaalilla.
Superflow takaa tasaisen ja sileän pinnan ja on tarkoitettu asuntoihin ja toimistoihin. Jos tuotetta käytetään muun alustan
tasoittamiseen, ota yhteyttä Bostik Oy:hyn.

TYÖOHJE
Alusta: Alusta pitää puhdistaa liasta, pölystä, maalista, liimajäänteistä, öljystä, rasvasta, vahasta jne. Heikosti kiinni oleva pintakerros
poistetaan mekaanisesti. Alustan lämpötilan tulee olla +10°C...+25°C. Esikäsittely: Huokoinen alusta pitää aina esikäsitellä Bostik
Primer 6000:lla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Ei-huokoisalle alustalle käytetään Ardagrund
Xpress -primeriä. Sekoitus: Sekoita 25 kg:a 5,8:litraan vettä. Sekoita voimakkaasti joko sekoituskoneella tai poravispilällä kunnes
massa on tasaista. Odota 2-3 min. ja sekoita uudelleen. Veden lämpötilan tulee olla +5°C +20°C. Älä käytä liian lämmintä vettä,
sillä se nopeuttaa kuivumista ja saattaa aiheuttaa halkeamia. Massan lämpötilan tulee olla +10°C .+20°C välillä. Levitys: Massa
kaadetaan alustalle sopivan levyisinä kaistoina, jolloin se leviää itsestään tasaiseksi kerrokseksi. Tasoitteen pinnan viimeistelyssä
voidaan käyttää sileää tai hammastettua teräslastaa tai piikkitelaa. Sekoitettu massa tulee levittää 20 minuutin kuluessa. Käyttöaikaan
vaikuttaa lämpötila, alustan kosteus sekä huokoisuus. HUOM! Pinta on suojattava auringonpaisteelta, liian korkealta lämpötilalta,
voimakkaalta tuuletukselta ja muilta tekijöiltä jotka saattavat edesauttaa liian nopeaa kuivumista.

TYÖSUOJELU
Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. Tuote ei sisällä kaseiinia.

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.

TEKNISIÄ TIETOJA
Sideaine

Erikoissementti

Täytemateriaali

Luonnonhiekka, enintään
0,25mm

Kerrospaksuus

2-10mm

Käyttöaika

noin 20 minuuttia

Kuljettavissa

noin 3 tuntia riippuen lämpötilasta (väh. +18°C )

Pinnoitettavuus

Noin 1 vrk/ 10mm tai kun
suhteellinen kosteus alittaa
kyseessä olevalle päällysteelle
sallitun arvon

Menekki

1,60 kg /m2 ja mm

Vesimäärä

5,8 litraa / 25 kg tuotetta

Leviävyys (SS923519)

155-170 mm (50x22 mm mittasylinteri)

Taivutusvetolujuusluokka

F8

Tarttuvuus

>1,5MPa

Pinnan vetolujuus

yli 2,0 MPa

Konttorituolin pyöräkuorman
kesto

RWFC 450N

Kutistuvuus

<0,5 0/00

Palotekniset ominaisuudet (EN
13501-1)

A2fl-S1

Työvälineiden puhdistus

Välittömästi vedellä

Pakkauskoot

25 kg säkki

Varastointi

6 kk avaamattomassa
pakkauksessa kuivassa ja
viileässä
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