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BESKRIVNING AV PRODUKT
Bostik Moisture Barrier Universal är en vattenbaserad fuktspärr avsedd för Bostik Rollat Tätskiktssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som fuktspärr av olika typer av underlag i våtutrymmen innan applicering av Bostik Membran Universal. Fungerar för alla
underlag som är lämpliga för montering av keramiska plattor.

ARBETSBESKRIVNING
Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Rör om väl så konsistensen blir jämn. Bostik Moisture Barrier Universal appliceras med
roller eller pensel. Fuktspärren ska appliceras koncentrerad. Viktigt att fuktspärren arbetas in noggrant i underlaget. Torktiden på
sugande underlag är 15-30 minuter vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Följ alltid anvisningarna i Bostiks
Monteringsanvisning.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt.
För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer 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.

TEKNISK DATA
Egenskaper före användning
Materialtyp

Polymerdispersion

Lösningsmedel

Vatten

Konsistens

Tunnflytande

Färg

Ljusblå

Densitet

1,24 kg/liter

Torktid

15-30 minuter beroende på
temperatur, luftfuktighet och
hur sugande underlaget är

Materialåtgång

Ca1 liter till 6 kvm

Arbetstemperatur

Kan appliceras från +15 till
+25°C

Förtunning

Används koncentrerad

Rengöring

Rengör händer och verktyg
omgående med ljummet vatten

Lagringstid

6 månader i oöppnad förpackning vid +20oC.

Egenskaper efter användning
Brandfarlighet

Sprider eller underhåller inte
eld.
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