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Beskrivelse 
Forsand Baderomstøp er en sementbasert tørrbetong som benyttes både inne og ute.  
Forsand Baderomstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 4 og 8 cm. 
  
Bruksområder 
Forsand Baderomstøp kan brukes på underlag av betong, tre, isolasjon og på våtroms plater, enten som flytende gulv 
på plastfolie eller forankret til underlaget. Forsand Baderomstøp støpt på ikke bærende underlag som isolasjon, skal 
armeres som vanlig påstøp. Støpen legges ut i min. 4 cm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og 
+20 °C 
 
Forarbeid-Underlag 
På puss og betong kan Forsand Baderomstøp legges ut som påstøp, mellom 4 og 6 cm, og skal ha fast forankring til 
underlaget. Forankres med en gysing(slemming) av underlaget, bestående av Forsand Betongmørtel B20 blandet med 
latex og vann i forholdet 1:1 til en velling. Påstøp gjøres vått i vått i gysingen. 
  
Utblanding 
Utblanding foretas med tvangsblander, eller med kraftig drill. Bruk 2,5 liter vann til 25 kilo Forsand Baderomstøp. 
Bland støpen til en jevn jordfuktig konsistens. 
  
Bruksmåte 
Forsand Baderomstøp støpes ut som vanlig gulvstøp og rettes av ved hjelp av lirer og pussebrett. Komprimer massen 
godt. Glattes med stålbrett/ pusseskje. Redskap rengjøres med vann. 
  
Tørketid 
Beskytt nystøpt gulv mot rask uttørking med plastfolie. Dører og vinduer lukkes for å hindre gjennomtrekk. 
Varmekabler må være avslått.  
Forsand Baderomstøp kan tas i bruk eller flislegges etter 2 døgn og kan påføres membran etter 36 timer. Ved bruk av 
Banemembran må gulvet fukt-måles før montering. 
  
Forbruk 
25 kilo Forsand Baderomstøp utgjør 12,5 liter ferdig masse. 
Lagring 
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato. 
  
Pakning 
25 kilo sekk. 48 stk. pr pall. Kan leveres i 1000 kg Big Bag 
 
Vernetiltak  
Baderomstøp inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiuminnholdet. Unngå kontakt 
med hud og øyne. Bruk egnede verneklær og vernebriller. Får man stoffet i øyene, skyll straks med store 
mengder rent vann, og kontakt deretter lege. 
 
Tekniske data. 
 Vanntilsetning  -2,5l/25kg 
 Forbruk  -25kg/12,5 liter 
 Største kornstørrelse - 3,0mm 
 Trykkfasthet 28 døgn ->15 MPa 
         


