
PRODUKTBESKRIVELSE
FIX  UNIVERSAL LIGHT DR er en lettfiller-festemasse til bruk på store keramiske fliser på vegg og gulv både for innendørs og 
utendørs.

BRUKSOMRÅDE
 Kan brukes i både våte og tørre områder, på gipsplater, betong, murte overflater, gulvsparkelmasse og overflater som er belagt 
med Bostiks tettskiktsystem Universal. Kan legges i kombinasjon med gulvvarme. 
 

ARBEIDSBESKRIVELSE
Forbehandling: Underlaget må være solid, tørt og tåle minst +50 °C. I tørre rom bør underlaget først behandles med Primer 6000, 
med fortynning 1:3. Blanding: Til 15 kg pulver tilsettes 6,9–7,5 l vann. Rør om massen i 2–3 minutter til du har en klumpefri mas-
se. La den stå i 2–3 minutter og rør om igjen i ca. 1 minutt. Massens temperatur må ligge på mellom 10–20 °C. Brukstid ca. 3 ti-
mer ved 18 °C.
Påføring: Smør festemassen utover først med sparkelens glatte side for ca. 10 minutters flislegging, fordel massen deretter med 
den taggete siden. På gulv som utsettes for høy belastning eller ved flislegging utendørs legges masse både på underlag og på fli-
sene. Trykk og vri fast flisene. Fjern overflødig festemasse som når opptil mer enn halve fugedybden. Gulv kan fuges etter ca. 24 
timer, vegg etter ca. 12 timer. 
Forbruk: 1,2–3,4 kg / m2, avhengig av type underlag og formatet på flisene.
 

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. 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.

Version: 2017-06-19

TEKNISK DATABLAD
FIX UNIVERSAL LIGHT DR



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring

Materialetype sementbasert med tilset-
ningsstoff

Farge grå

Densitet 1,5 kg / liter

Tørketid ca. 24 timer

Materialeforbruk 1,2–3,4 kg / kvm, se monter-
ingsveiledningen

Arbeidstemperatur kan påføres fra +10 til +25 °C

Påføring tannsparkel, sparkel

Rengjøring rengjør hender og verktøy 
øyeblikkelig med lunket vann

Lagringstid 12 måneder i uåpnet forpakn-
ing ved +20 °C.

Brannfarlighet verken starter eller sprer ild.
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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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