
BESKRIVNING AV PRODUKT
Dispersionsbaserad tjockflytande membranmassa för fukt- och vattentätning före montering av keramiska material etc. Godkänd 
för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 10:1.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För alla typer av underlag som kan bekläs med keramiska material. Produkten används för fukt- och vattentätning av vägg- och 
golvytor i våtutrymmen enligt Bostiks Våtrumskonstruktioner.

ARBETSBESKRIVNING
Underlaget ska alltid förbehandlas med Bostik Fuktspärr 6030 eller 2000K. Bostik Membrane appliceras i två skikt på väggar och 
golv. Produkten penslas eller rollas rikligt på underlaget. Se vidare monteringsanvisning för Bostik Tätskiktssytem VTg och VTv.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
säkerhetsdatablad

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga 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
MEMBRANE



TEKNISK DATA
Teknisk data

Typ Polymerdispersion med till-
satsmedel

Lösningsmedel Vatten

Konsistens Pastaliknande

Färg vit

Densitet Ca 1,5 kg/liter

Appliceringstemperatur Ej under +10ºC.

Lagring 12 månader i oöppnad för-
packning vid ca +20ºC. Skyd-
das mot frost.

Rengöring av verktyg Omedelbart med varmt vat-
ten.

Torktid ca 1 till 2 timmar beroende på 
underlagets sugande förmå-
ga, temperatur och fuktighet

Torrhalt Ca 67%

Åtgång Se respektive Tätskiktsanvis-
ning

Förtunning Används koncentrerad

Brandfarlig Nej

Applicering Pensel eller roller
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