
PRODUKTBESKRIVELSE
Fix LT Light er et høyfleksibelt sementbasert lim med fyllstoff. Limet har god vedheft og er spesielt egnet for montering av kera-
miske materialer til store formater på faste underlag inne- og ute. Godkjent for keramiske våtroms konstruksjoner ifølge SINTEF i 
kombinasjon med Bostik Tettesjiktsystem.

BRUKSOMRÅDE
Egnet til montering av keramiske materialer spesielt store formater i granittkeramikk, glass og porselenmosaikk samt mørk natur-
stein på vegg og gulv. Kan brukes på varierende typer av faste og rene underlag, f. eks. betong, puss, gipsplater, Bostik Tettesjikt-
system hvor risikoen for trykk er større. Fix LT Light kan brukes sammen med både el- og vannbåren gulvvarme. Også til bruk i 
pooler. Fix LT Light kan også brukes som veggsparkel og kan appliseres i sjikt opp til 20 mm.  Ved bruk på andre underlag, kon-
takt Bostik AS.

ARBEIDSBESKRIVELSE
UNDERLAG/RENGJØRING: Se til at underlaget er fritt fra støv, smuss, farge, lim rester, olje, fett, voks etc. samt fast og hardt. Løse 
lag, flater med utilfredsstillende styrke samt evt. slamlager skal fjernes mekanisk. Evt. gulvvarme skal være stengt samt platen 
vel festet i enighet med gjeldende bygg standard. Underlaget skal holde +5 ºC til +25 ºC.   FORBEHANDLING Tørre rom:  Under-
laget skal normalt alltid forbehandles med Bostik Primer 6000 for å bedre festet og hindre hurtig uttørring. Den grunnede overfla-
ten er beleggbar når den er tørr og bør være belagt innen et døgn for optimalt feste. Ei sugende og glatte flater, f.eks. keramikk, 
skal avfettes, slipes og behandles med Bostik Ardagrund Express innen oppsetning. Våte rom: Ved bruk av keramiske materialer i 
våtrom skal alltid underlaget behandles med et av Bostiks Tettesjiktsystem. OBS! Rom som midlertidig utsettes for fukt, f.eks. i 
kjøkken, hall etc., kan med fordel fukt beskyttes med Bostik Fuktsperre 6030.  Ved oppsetning av keramikk på keramikk i våtrom 
skal underlaget avfettes, slipes samt behandles med en slamme av Ardal Grundfestiger og sementbasert lim blandet 1:1.  Uten-
dørs og på underlag med direkte markkontakt eller med risiko for tilskytende fukt kan underlaget grunnes med Ardal Grundfesti-
ger.  BLANDING: For vegg bland 15 kg pulver med ca. 6,9 liter, for gulv 7,5 liter rent kaldt vann. Rør om kraftig med en blander el-
ler drill til en homogen og halvfast masse. Vent 2-3 minutter og rør om igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C til +20 
°C for og ikke påvirke arbeids- og åpningstid. Ferdigblandet masse kan brukes i 3-4 timer. Masse som har begynt å stivne, kan ikke 
behandles på nytt med mer vann.  APPLISERING: Stryk et tynt lag av massen med den glatte siden av tannsparkelen for best fes-
te. Umiddelbart etter appliseres massen for ca. 10 minutters oppsetning hvilket fordeles med den fintannede siden av tannsparke-
len. Valg av tannsparkel bestemmes av platens type og størrelse. Se til at platens temperatur er minst +5 ºC og at de er støvfrie.  
Monter platen ved å presse den imot underlaget og deretter vri den fast. Platene kan normalt korrigeres innen 15 minutter.  For 
krevende applikasjoner som ute, pooler, gulv som utsettes for høy belastning etc. strykes limet på både plate og underlag.  Fjern 
lim som er opp til mer enn halve fugedybden. Flekker bør fjernes umiddelbart med vann eller en fuktig klut.  OBS! Appliser ikke 
masse på en større flate enn platene blir montert innen limet fester. Solbestråling, høy temperatur, sterk ventilasjon etc. kan re-
dusere åpningstiden . Luftflukter og varme skal ikke brukes samt gulvvarme skal være stengt i 28 dager etter oppsetning og de-
retter startes gradvis.  FUGING: Fuging kan normalt skje etter 12 timer på vegg og 24 timer på gulv. Det 
er viktig at limet er tørt for å forhindre misfarging av fugen. Gulvet kan belastes fullt ut etter ca. 7 dager.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet inneholder sement og er irriterende.  For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad

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
8070 LIGHT LT



PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemiddel Spesialsement

Ballast Fyllstoff

Farge Grå

Arbeidstemperatur Min +5 ºC i både plate og 
underlag, max +25 ºC

Vannforbruk 6,9 liter (vegg) � 7,5 liter 
(gulv) / 15 kg

Belastningsbar Fullt etter ca. 7 døgn

Rengjøring av verktøy Umiddelbart med vann

Lagringstid 12 måneder tørt, svalt og i 
uåpnet forpakning

Forbruk 1,1 kg (4 mm kam) � 2,2 
kg (10 mm kam) pulver/m² 
avhengig av underlag og plate

Monteringstid ca. 20 minutter ved +18 ºC

Brukstid 3 � 4 timer ved +18 ºC

Fugebar etter Gulv: ca. 24 timer

. Vegg: ca. 12 timer

Gangbar ca. 24 timer

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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