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PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik Universal Filler er en hvit,permanent fleksibel akryl-fugemasse/sparkel. Tar opp mindre bevegelser uten å sprekke. Overmalbar med plast- og alkydmalinger.

BRUKSOMRÅDE
Beregnet for fylling av sprekker og fuger i tre, betong, tegl, gips, Malte flater, metall etc. inne og ute. Ved utvendig bruk bør flaten overmales.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Fugeflatene skal være tørre, rene og fri for løse partikler. Skjær av spissen på tuben til ønsket størrelse. Påføres direkte fra tuben
og glattes med egnet verktøy.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se
HMS-datablad.

KONTAKT OSS

Smart
help
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69 19
06 00

info.no@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.

PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring
Materialtype:

1-komponent akryldispersjon

Konsistens:

Myk, smidig masse.

Densitet:

1,65 g /cm²

Tørrstoff:

Ca 87 %

Arbeidstemperatur:

Ikke under 5 °C.

Løsemiddel:

Vann.

Brannfare:

Nei

Rengjøring:

Verktøy rengjøres i vann, før
massen har tørket.

Lagring:

1 år i uåpnet forpakning
.Skal lagres frostfritt.

Farge:

Hvit

Egenskaper etter påføring:
Klebefri overflate:

Etter ca 20 min. ved 20°C

Gjennomherdet:

Etter ca 5 timer avhengig av
tykkelse, temperatur, luftfuktighet etc

Bevegelsesopptagelse:

± 15 % av opprinnelig fugebredde.

Temperaturbestandighet:

-30°C til + 70°C

Aldringsbestandighet:

Meget god mot ozon og UVlys

Overmalbar:

Ja, med plast og alkydfarger
etter ca 12 timer tørketid..
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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.

