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TEKNISK DATABLAD
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PRODUKTBESKRIVELSE
Sementbasert festemasse med god hefteevne for legging av keramiske fliser på alle faste underlag hvor risikoen for spenninger er
større. Godkjent for keramiske våtromskonstruksjoner i henhold til svenske BBVs bransjeregler 07:1 i kombinasjon med Bostik
Tettesjiktsystem.

BRUKSOMRÅDE
For montering av keramiske materialer på vegger og gulv. Kan brukes på ulike typer faste og rene underlag med RF (relativ fuktighet) på under 85 %, f.eks. betong, puss, gipsplater og godkjente våtromsplater hvor risikoen for spenninger er større. I våtrom
skal det normalt alltid brukes Bostik Tettesjiktsystem. Ved bruk på andre underlag, ta kontakt med Bostik AB.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Underlag Sørg for at underlaget er fast, tørt og rent og har en temperatur på minst +5 °C. Primer Underlaget skal normalt alltid forbehandles med Bostik Primer 6000. Ved montering av keramiske materialer i våtrom skal det alltid brukes Bostik Tettesjiktsystem. Blanding Tilsett 4,5 liter vann til 15 kg pulver. Bruk en drill med visp og rør blandingen sammen til en klumpfri og tyktflytende masse. Vent 2-3 minutter og rør igjen. Bruk vann med en temperatur på +5 til +20 °C. Ikke bruk varmt vann ettersom
dette kan føre til rask uttørking. Massens temperatur bør ligge mellom +10 til +20 ºC. Påføring Fordel masse for ca. 5 minutters fliselegging og jevn ut med en tannsparkel. På gulv som utsettes for store belastninger legges massen både på underlag og
flis. Trykk fast flisene. Fjern festemasse som har trengt opp til mer enn halve fugedybden. Blandet festemasse må brukes innen
ca. 2 timer.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet inneholder sement og er irriterende. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemiddel

Spesialsement

Ballast

Natursand, maks. 0,25 mm

Lagtykkelse

6 15 mm

Brukstid

ca. 20 minutter ved +18 °C

Brukes innen

ca. 2 timer ved +18 °C

KONTAKT OSS

Smart
help
TLF
042-19
50 00

info.se@bostik.com
1-800-726-7845
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.

Håndtering av avfall

Håndteres som industriavfall. Ved større mengder eller
avhending av forpakninger
som ikke er tomme, ta kontakt med det lokale avfallsselskapet. Tomme forpakninger kan resirkuleres.

Fugeklar etter

Gulv: ca. 24 timer

.

Vegg: ca. 4 timer

Gangbar etter

ca. 24 timer dersom temperaturen under tørketiden er på
minst +18 °C.

Forbruk

Se tabell

Rengjøring av verktøy
Holdbarhet

Umiddelbart med vann
ca. 12 måneder på et tørt og
kjølig sted i uåpnet forpakning

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.

