
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKNISK DATABLAD 
 
FORDELER 
- Ultra-lettvekt  
- Hurtigtørk-formel 
- Nesten uten krymping  
- Kan males med vannbasert og syntetisk 

maling  
- Kan slipes etter herding  
- Lett å påføre og rengjøre 
- UCA®: Kan males uten problemer, og er 

utviklet i samarbeid med den ledende 
malebransjen 
 

 
PRODUKTBESKRIVELSE  
Bostik A930 EASY FILLER PRO er praktisk talt et 
ikke-krympende fyllstoff og sparkelblanding, som 
er klart til bruk, ultralett, for fylling og for 
reparasjon av sprekker og hull i vegger og tak. 
Bostik A930 EASY FILLER PRO oppfyller BREEAM- 
spesifikasjonene som er nevnt i kapittelet ‘Helse og 
velvære’, Hea 02 Innendørs luftkvalitet, 
vedrørende utslippsnivåer (produkter) for flyktige 
organiske forbindelser (VOC). 
 
BRUKSOMRÅDER 
Bostik A930 EASY FILLER PRO er spesielt utviklet 
for å fylle engangsskjøter og skruehull i 
gipsplatevegger og tak for innendørs bruk. Også 
for engangsfylling, reparasjon og utjevning av hull 
og sprekker i betong, gips, teglverk og stukkatur. 
 
BRUKSANVISNINGER 
Påfør produktet uten trykk for å oppnå best mulig 
resultat.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

TEKNISKE DATA 
Påføringstemperatur  +5°C til +35°C 

Fot  Akrylspredning 

Tetthet ISO 1183-1 0,57 g/ml 

Flyt ISO 7390 < 2 mm 

Frostmotstand under 
transport 

 Opp til - 15°C 

Krymping  <5% 

Hinnedannelse DBTM 16 5 minutter @ 
+23°C/50% RH 

Temperaturmotstand  -20°C til +75°C 
 
Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3% 

 
BEGRENSNINGER 
- Ikke egnet for kontinuerlig eksponering for 

vann 
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk 

plast, neopren og bituminøse underlag  
 
FORBEREDELSER OG FERDIGBEHANDLING AV 
OVERFLATER 
Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (gjelder 
omgivelser og underlag). Alle underlag må være 
faste, rene, tørre og fri for fett og støv. Alle løse 
partikler må fjernes fra underlaget, og det 
absorberende underlaget trenger ikke å være helt 
tørt. Svært porøse underlag som: gips, lettbetong, 
kalkstein m.m. må grunnes med en blanding av 1 
del Bostik A930 EASY FILLER PRO og 2 deler vann. 
Test alltid vedheft før påføring. Må sluttbehandles 
med vann. 

A930 
EASY FILLER PRO 

FERDIGBLANDET ULTRALETT OG SLIPBART FYLLSTOFF 
 



All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert 
på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen 
deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til 
publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske 
informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er 
ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, 
ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset 
til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som 
er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. 
Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes 
ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) 
som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette 
dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er 
ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det 
tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen 
omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar 
vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med 
våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret. 

 
BOSTIK SMART STØTTE 
 
 
Smart digital hjelp 
Bostik.com  
 
Smart hjelp  
+47 (0)69 17 06 00 
 
 

 

 

 

Bostik AB 
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00 
www.bostik.com 
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EGNETHET TIL Å MALES 
Bostik A930 EASY FILLER PRO kan males når den er 
helt tørr. Under herdingen vil produktet ha en 
minimal krymping, noe som kan føre til 
sprekkdannelse i malingen. Kan males med 
vannbasert og syntetisk maling. Maling med sterkt 
vannbaserte malinger kan føre til sprekkdannelse. 
Vi anbefaler å teste kompatibiliteten med malingen 
før påføring. 
 
RENGJØRING 
Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med 
vann. Hendene kan rengjøres med Bostik T150 
CLEANING WIPES og/eller vann og såpe. 
 
HRLSE OG SIKKERHET 
Produktets sikkerhetblad må være lest og forstått 
før bruk. Disse er tilgjengelige på vår hjemmeside. 
 
SERTIFISERINGER 
- Emicode EC1 Plus 
- EN 13963: 1A 
- Finnish M1 
 
UCA-TEKNOLOGI 
Fugemassens og kalfatringenes kompatibilitet med 
maling er sikret gjennom vår unike og velprøvde 
UCA-teknologi. UCA står for Unique Compatibility 
Additives. Bostik fugemasse med UCA-logo gir best 
mulig kompatibilitet mellom fugemassen og 
kalfatringer og maling på grunn av bruken av 
utvalgte råvarer, spesialiserte tilsetningsstoffer og 
dedikerte FoU- og testanlegg. 
 

  


