
BESKRIVNING AV PRODUKT
Används som vattentätning i kombination med Bostik Fuktspärr Universal. Kan användas för alla typer av underlag som kan bekläs 
med keramiska material. Kan även användas för uppsättning av Bostik Tätskiktsfolie Universal

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Membran Universal är en dispersionsbaserad massa för vattentätning. Ingår i Bostik Tätskiktssystem Universal.

ARBETSBESKRIVNING
Bostik Rollat Tätskikt Universal: Före applicering av Membran Universal ska underlaget alltid förbehandlas med Bostik Moisture Bar-
rier Universal. Bostik Membran Universal appliceras i två skikt på väggar och golv. Applicering sker med roller eller pensel så att 
tillräcklig mängd uppnås.
 Bostik Folietätskikt Universal: Vid montering av Bostik Tätskiktsfolie Universal rollas Membran Universal på flödigt. Folien monte-
ras omgående i massan, och trycks fast med lämpligt verktyg. Viktigt att pressa ut all luft som kan finnas bakom folien. 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.
 

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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TEKNISK DATA
Egenskaper före användning

Materialtyp Polymerdispersion med till-
satsmedel

Lösningsmedel Vatten

Konsistens Pastaliknande

Färg Ljusblå

Densitet 1,5 kg/liter

Torktid Ca 1-2 timmar beroende på 
temperatur, luftfuktighet och 
hur sugande underlaget är

Lagringstid 12 månader i oöppnad för-
packning vid +20oC.

Brandfarlighet Sprider eller underhåller inte 
eld.

Torrhalt Ca. 75%

Materialåtgång 1-1,2 liter / kvm, se monter-
ingsanvisning

Arbetstemperatur Kan appliceras från +15 till 
+25°C

Förtunning Används koncentrerad

Applicering Roller eller pensel

Rengöring Rengör händer och verktyg 
omgående med ljummet vat-
ten
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