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TILE ADHESIVE UNIVERSAL
Beskrivning av produkt

Arbetsbeskrivning

Cementbaserad fästmassa med god
vidhäftningsförmåga för montering av
keramiska plattor på alla fasta underlag, där
risken för spänningar är större. Godkänd för
keramiska våtrums-konstruktioner enligt
BBV:s branschregler 07:1 i kombination med
Bostik Tätskiktssystem.

Underlag
Se till att underlaget är fast, torrt och rent
och minst +5°C.
Primer
Underlaget skall normalt alltid förbehandlas
med Bostik Primer 6000. Vid läggning av
keramiska material i våtutrymmen skall alltid
Bostik Tätskiktssystem användas.
Blandning
Till 15 kg pulver tillsätts ca 4,5 liter vatten.
Blandningen utförs med vispförsedd
borrmaskin till en klumpfri och trögflytande
massa.
Vänta 2-3 minuter och rör om igen.
Använd vatten +5 till +20ºC. Använd ej
varmvatten, vilket kan medföra snabb
uttorkning.
Massans temperatur bör ligga mellan +10 till
+20ºC.
Applicering
Fördela massa för cirka 5 minuters

Användningsområden
För montering av keramiska material på
väggar och golv inom och utomhus. Fix
Universal är lämplig till golvvärme. Kan
användas på varierande typer av fasta och
rena underlag med RF (relativ fuktighet)
under 85%, t ex betong, puts och gipsskivor,
där risken för spänningar är större. I
våtutrymme skall normalt alltid Bostik
Tätskiktssystem.
Vid användning på andra underlag, kontakta
Bostik AB.

plattsättning och jämna med en tandad
spackel. På golv som utsätts för hög
belastning läggs massa på både underlag och
platta.
Utomhus är det viktigt att fästmassan täcker
hela plattans baksida. Applicera vid behov
fästmassa på både underlaget och på plattan.
Pressa fast plattorna. Kontrollera regelbundet
fästmassans övervätning genom att lossa en
platta.
Avlägsna fästmassa som trängt upp till mer än
halva fogdjupet.
Blandad massa bör förbrukas inom ca 2
timmar.

Miljö och hälsa
Produkten innehåller cement och är
irriterande. För ytterligare information, se
säkerhetsdatablad.

Teknisk data
Bindemedel
Ballast
Skikttjocklek
Användningstid
Förbrukas inom
Fogbar efter
.
Gångbar efter
Åtgång
Rengöring av verktyg
Lagring

Specialcement
Natursand, max 0,5 mm
6 15 mm
ca 20 minuter vid +18ºC
ca 2 timmar vid +18ºC
Golv:ca 24 timmar
Vägg:ca 4 timmar
ca 24 timmar om temperaturen under temperaturen
under torktiden är minst +18ºC
Se separat tabell
Omedelbart med vatten
ca 12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

