
BESKRIVNING AV PRODUKT
Bostik 1015 Dry Flow  är en  cementbaserad  pumpbar normaltorkande   grovavjämningsmassa med självtorkande egenskaper.  
Produkten kan ge en grövre yta som  kan behöva slipas beroende på val av ytmaterial. Rekommenderad  skikttjocklek  är 10- 100 
mm. Produkten är miljöanpassad, fuktskadestabil och innehåller inte kasein.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik 1015 Dry Flow är avsedd för betongunderlag inomhus.

ARBETSBESKRIVNING
Underlag: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande.
Eventuellt  slamlager  slipas  eller fräses  bort. Underlaget skall hålla minst +10ºC samt RF (relativ fuktighet) vara <95% och 
sjunkande. För bästa  arbetsresultat  bör  temperaturen i lokalen vara mellan +10ºC och +25ºC. Avvägning: Kontrollera  underlagets  
lutning och buktighet, om dessa avviker från föreskriven  tolerans  skall  ytan höjdmarkeras med Bostik Nivåpinnar. Markera särskilt 
extrema låg-och höjdpunkter.
Primning: För att förbättra vidhäftning och flytförmåga  skall underlaget  alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. För primer 
utspädning se produktdatablad  Primer 6000. Blandning Handläggning: Blanda avjämnings-massan i lämplig hink eller i ett större 
fat (75-100 liter) med plats för 3-4 säckar. Till  25 kg pulver tillsätts  4,0  liter rent vatten. Blandningen utförs med vispförsedd  
borrmaskin  eller turbinvisp  till  en klumpfri och flytande massa (blandningstid ca 2 minuter). Använd vatten +5 till +20ºC. 
Maskinläggning: Vid maskinläggning används en lämplig blandarpump. Ställ in vattenmängden till 16%. Kontrollera vattenmängden 
med ett flytprov. Vid rätt vattenmängd ska flytförmågan vara enligt Teknisk  data. Kontrollera  även vid  flytprovet att avjämningsmassan 
är väl sammanhållen och fri från separation. Avjämningsmassans temperatur bör vara mellan +10 och +20ºC. Applicering: Massan 
pumpas eller hälls ut på underlaget, fördela om nödvändigt  med tandad spackel. Ta hänsyn till massans öppentid för att undvika 
vallar och ojämnheter. Brukstid är ca 20 min och öppentid ca 15 minuter. Ytan kan normalt beträdas efter 2-4 timmar samt är 
beläggningsbar efter  7 dygn i skikt upp till 30 mm.  De  angivna  torktiderna förutsätter  minst +23ºC, max 50% RF och ett visst 
luftombyte samt att RF i underlaget är <85%. Det är golvmaterialtillverkaren som avgör vilken RF% som är tillåten i underlaget 
vid läggningen av ytskiktet, De angivna tiderna är därför att betrakta som riktvärden. Vid applicering av 2 skikt ska ny primning 
göras mellan skikten.
OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark  ventilation  eller andra  faktorer   som  kan påskynda torkningen ska ytan skyddas 
mot för snabb uttorkning. Avfuktare skall inte användas. Verktygen rengöres omgående i vatten.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
1015 DRY FLOW



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Bindemedel Specialcement

Ballast Natursand Max 2,0 mm

Min tjocklek 10 mm

Max tjocklek 100 mm

Vattenmängd 16%, 4,0 liter/25 kg.

Flytförmåga (SS 923519) Max 140 - 150 mm 
(50x22mm)

Arbetstemperatur Mellan +10ºC och +25ºC

Brukstid Ca 20 min

Öppentid ca 15 min

Gångbar Ca 2-4 timmar, vid min +20°C

Beläggningsbar 7  dygn i skikt upp till  30 
mm, förutsätter +23ºC, max 
50% RF och ett visst luftom-
byte samt att RF i underlaget 
är <85%.

Åtgång 1,8 kg per m² och mm (enl. 
GBR

Tryckhållfasthetsklass C30

Böjdraghållfasthet F5

Ytdraghållfasthet > 1,0 MPa

Krympning < 0,5 mm/m

pH i härdat material Mindre än 11

Brandtekniska egenskaper A1fl

Lagring 6 månader torrt,svalt och i 
obruten förpackning
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