Flexfix & Byggspackel
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Avsedd för sättning av keramiska plattor i torra och våta
utrymmen på natursten och betong, PVC-, målarfärg-, kakel
och klinker.
klinker Vanliga mineraliska underlag,
underlag gipskivor och
fibercementskivor skall behandlas med Fuktspärr eller
Keragum/Keragreen i våtutrymmen. Plattsättning kan göras
utan fogsnöre.

UNDERLAG:

Underlagen skall vara torra, rengjorda och fria från lösa
partiklar. Icke våtstarka spackelskikt bör avlägsnas och torra
sugande underlag primas. Golvvärme bör kopplas av ca 1 dygn
före plattsättning. Då läggningen sker på PVC, målarfärg-, eller
gamla kakelytor bör dessutom beaktas:
* att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
* att ytan sitter väl fast
* att all fett, vax och annan smuts tvättas bort med målartvätt
g och spolas
p
eller kristallsodalösning
väl. När y
ytan torkat
grovslipas den vid behov samt renas från slipdamm.

EGENSKAPER:

* lång bearbetningstid
* passar för värmegolv
* fukt- och frostbeständigt, även för utomhus
* lämpligt för sättning av kakel på kakel och PVC-ytor
ä d för
fö avjämning
jä
i
av underlagets
d l
smärre
ä
*k
kan användas
ojämnheter före plattsättning
* rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten
(t.ex. pooler)
* ej på spånskivor

DEFORMATIONSUPPTAG
NINGSFÖRMÅGA
NINGSFÖRMÅGA:

Klass 3 (SP metod 1910)

ÅTGÅNG

2 - 4 kg/m²
Rekommenderade tandningar
Platttyp
Tandning
Slät baksida (kakel och mosaik
4 - 8 mm
Slät baksida (klinker)
8 - 12 mm
Nabbad baksida
8 - 12 mm
Räfflad baksida
8 - 12 mm
Plattans storlek styr vilken tandning som ska användas. D.v.s.
ju större platta desto större tandning.

BEREDNING

Kiilto Flexfix
Vatten

TEKNISKA DATA

cement, kvartssand och plastbaserat pulver
Typ
Kornstorlek
max 0,5 mm

20 kg
5,5 - 6,0 l
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Flexfix & Byggspackel

forts

BEARBETNINGSTID:

3 - 4 timmar räknat från vattentillsatsen.
Ö
Öppen
tid ca 15 min.
i

REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN:

Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i
Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 20º C.
Underlagets fuktighet < 90% RF.
Under arbetet bör underlagets,
underlagets fästmassans och plattornas
temperatur vara minst +5°C

BRUKSANVISNING:

Pulvret strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent
vatten tills en jämn massa bildas. Massan får mogna 10 -15
min, varefter den noggrant rörs om. I färdigblandad fästmassa
får ej ytterligare vatten tillsättas. Flexfix strös långsamt under
ständig omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn massa
bildas. Massan får mogna 10 -15 min, varefter den ännu rörs
om. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.
Applicering görs först med en slät spackel, varefter fästmassan
kammas ut med en tandad spackel på ett område som kan
plattsättas under 10 -15 min.

För vidhäftningskontroll bör några
å
plattor omedelbart lösgöras
efter appliceringen. Baksidan skall vara täckt av fästmassa.
Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större
upphöjningar (nabbar) på baksidan.
OBS! Dra inte ut fästmassa på större yta än som kan
plattsättas inom ca 15 min. Fogbredd väljs på estetiska
grunder samt efter storleksvariationer på plattorna.
plattorna
grunder,

ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET:

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor.
Under MILJÖSÄKERHET blandningen rekommenderas
andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat
varuinformationsblad och på produktetiketten finns
anvisningar för hantering av produktrester.

FÖRPACKNINGAR:

20 kg säck

OBSERVERA:

Lagring i torra utrymmen högst 1 år.
Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa
kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och
utförandet av arbetet eller förhållandena p
på p
platsen,, och kan
därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabrikens
tekniska service till Er tjänst.
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