
PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik Moisture Barrier Universal er en vannbasert fuktsperre utviklet for Bostik  rullet tetteskiktssystem VT-Universal kombinert 
med Bostik Membran Universal.
 

BRUKSOMRÅDE
Brukes som fuktsperre til ulike typer underlag i våtrom før påføring av Bostik Membran Universal. Fungerer for alle underlag hvor 
man legger keramiske fliser.
 

ARBEIDSBESKRIVELSE
Pass på at underlaget er rent, tørt og solid. Rør godt om slik at konsistensen blir  jevn. Bostik Moisture Barrier Universal påføres 
med rull eller pensel. Fuktsperren må påføres konsentrert. Det er viktig at fuktsperren jobbes inn litt i underlaget. Tørketiden på 
et absorberende underlag er 15–30 minutter ved normal romtemperatur og luftfuktighet. Følg alltid bruksanvisningen i Bostiks 
monteringsveiledning.
 

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er ifølge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig.
 Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.
 

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
MOISTURE BARRIER 



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring

Materiale polymerdispersjon

Løsningsmiddel vann

Konsistens tyntflytende

Farge lyseblå

Densitet 1,24 kg/liter

Tørketid 15-30 minutter avhengig av 
temperatur, luftfuktighet og 
hvor absorberende underla-
get er

Materialeforbruk ca. 1 liter til 6 kvm

Arbeidstemperatur kan påføres fra +15 til +25 °C

Fortynning påføres konsentrert

Rengjøring rengjør hender og verktøy 
øyeblikkelig med lunket vann

Lagringstid 6 måneder i uåpnet forpakn-
ing ved +20 °C

Egenskaper etter påføring

Brannfarlighet verken sprer eller starter 
brann

KONTAKT OSS

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

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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