KIILTO SUPERFIX DF
Flexibelt ljust fix med lättfiller
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dammreducerad, ljus, dryg och flexibel hängfästmassa för sättning av
keramiska plattor och glasmosaik på PVC-, målafärg-, kakel, klinker
och vanliga mineraliska underlag samt gips- och fibercementskivor
behandlade med Kiilto Fuktspärr eller Kiilto tätskikt före plattsättning.
Plattsättning kan göras utan fogsnöre. Lämplig för inom- och
utomhusbruk men inte på ytor som ständigt är under vatten (t.ex.
pooler).

UNDERLAG

Ytorna ska vara rena och fria från damm. Ej våtstarka spackelskikt bör
avlägsnas och torra sugande underlag skall fuktas, dock ej skivytor.
Golvvärme ska stängas av 1 dygn före plattsättning. När plattsättning
sker på PVC, målarfärgs-, eller gamla kakelytor se till att:
- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- ytan sitter väl fast
- vax, fett och smuts avlägsnas med Målartvätt eller
kristallsodalösning och sköljs väl. När ytan torkat grovslipas den vid
behov och slipdammet avlägsnas försiktigt.

EGENSKAPER

- minskad mängd damm under blandning pga dammreducering
- uppfyller M1-emissionsklass för byggnadsmaterial
- uppfyller EN 12004 standardkrav, klass C2TES1
- genom att använda Kiilto Fixbinder som tillsatsmedel förbättras
Kiilto Superfix DF’s deformations egenskaper (CE-märkning C2ES2)
- ljus färg
- lång bearbetningstid
- passar för värmegolv
- fukt- och frostbeständigt, även för utomhusbruk
- lämpligt för sättning av kakel på kakel och PVC-ytor
- lämplig för avjämning av mindre ojämnheter före plattsättning
- OBS! För avjämning av större ojämnheter, använd Kiilto Vägg och
Golvspackel
* rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t.ex pooler)
* ej lämplig för spånskivor

TEKNISKA DATA

Typ
polymer-vit-cement-lättfiller-kvartssandsbaserat pulver
Kornstorlek
max 0,5 mm

ÅTGÅNG

Ca 2,2 kg/m² vid applicering med en normaltandad spackel
(tandbredd 6 mm, mellanrum 6 mm, höjd 6 mm).
Ca 1,5 kg/m² vid applicering med en mosaikspackel
(tandbredd 4 mm, mellanrum 4 mm, höjd 4 mm).

BLANDNING

15 kg av Superfix DF pulver till 5,5 l vatten (vägg)
15 kg Superfix DF pulver till 6,5 l vatten (golv)

BEARBETNINGSTID

Användning inom 3 timmar efter tillblandning.

ÖPPENTID

ca 15 min, räknat från appliceringen.

REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Underlagets- och utrymmets temperatur: +18...+20°C
Betongfukt:
< 90% RF
Under arbetet måste underlagets, fästmassans och plattornas
temperatur vara minst +5°C-.
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BRUKSANVISNING

Pulvret strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent vatten tills
en jämn massa bildas. Låt massan mogna i 10-15 minuter, och rör om
en gång ordentligt. Applicera fästmassan på underlaget genom att
trycka ordentligt, använd en otandad spackel. Kamma omgående ut
ytterligare fästmassa med den tandade sidan av spackeln över ett
område som kan bearbetas inom 15 till 20 minuter. Tryck fast plattorna
ordentligt mot underlaget och vrid omedelbart fast. Plattornas läge kan
justeras i 15 minuter och det behövs. Välj spackel-tandningen så att
vidhäftningsytan mellan fästmassa och kakel är minst 70% och mellan
klinker 100% av den totala ytan. Plattstorlekar större än 25 x 25 cm på
golv, bör även bakstrykas för att få full täckning under plattan.
Fläckar bör omedelbart avlägsnas med vatten eller en fuktig trasa.
En intorkad fästmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.
Fogning kan tidigast göras 12 timmar efter montering på väggar, på
golv efter 24 timmar. Slutlig hållfasthet uppnås efter 1 vecka. Låg
temperatur och hög luftfuktighet fördröjer tork- och härdningstiderna.
Element- skarvar och skivväggarnas hörn, fogar mellan vägg- och
golvplattor och andra rörelsefogar tätas med Kiilto Sanitetssilikon.

ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkalisk och irriterar hud och slemhinnor.
Undvik hudkontakt. Under blandningen rekommenderas
andningsskydd. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGAR

4 kg plasthink
15 kg papperssäck

FÖRVARING

Hållbarhet för oöppnad förpackning i torrt utrymme är max. 12
månader.

YTTERLIGARE
INFORMATION

Ovannämnda rekommendationer baseras på vår egen forskning och
vår bästa kunskap. De lokala arbetsförhållandet och metoderna ligger
utanför vår kontroll och vi kan därför inte hållas ansvariga för arbetet på
plats.
I osäkra fall kontakta vår tekniska support.
KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0) 207 710 100

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75
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