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Flytspackel fiberflyt

Flytspackel fiberflyt lättflytande är en pumpbar, fiberförstärkt 
och cementbaserad avjämningsmassa med god vidhäftning 
och bra flytförmåga. Spacklet är avsett för golv i bostäder, 
kontor, våtrum och offentliga miljöer. Lämpligt för värmegolv 
och för att öka böjstyvheten i träbjälklag. Flytspackel fiberflyt 

Namn på säcken är Multiplan
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
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lättflytande används före beläggningar av mattor, trägolv och 
keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla kraven enligt 
HusAMA.

UNDERLAG Betong, lättbetong och skivmaterial. Underlaget ska vara rent 
och fast. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet 
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EGENSKAPER

sopas eller dammsugs omsorgsfullt. Underlaget ska alltid 
primas före spackling med fästprimer, se separat produktblad.

• snabbt gångbart ca 1-3 timmar
• bearbetningstid 20 minuter
• fiberförstärkt mot sprickbildning

REKOMMENDERADE 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Rummets och underlagets temperatur --> +18...+20°C
Underlagets fuktighet  - trä              --> 8...12%

• fiberförstärkt mot sprickbildning
• god avjämning
• fuktbeständig
• god vidhäftning på betong, trä och olika byggnadskivor

ARBETSFÖRHÅLLANDEN Underlagets fuktighet   trä              > 8...12%
                               - betong max. --> 4% eller under 90% 
RF

Vid spackling bör rummet, materialet, vattnet och underlagets 
temperatur vara normalt +18…+20°C. Rådande 
omständigheter som rummets, spacklets och vattnets 
temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens 
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relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftning och torktider. 
Våra rekommendationer kan således endast betraktas som 
riktgivande.

Häll föreskriven mängd rent vatten i en minst 20 l hink. Pulvret 
st ös i attnet nde  kontin e lig om ö ning tills en smidig 

BRUKSANVISNING
strös i vattnet under kontinuerlig omrörning tills en smidig 
jämn massa bildas. Massan får mogna ca 5 min varefter den 
rörs om ännu en gång. Extra vatten får ej tillsättas i redan 
färdigblandad spackelmassa.

Spacklet appliceras med en bred stålspackel. Torkningen får ej 
påskyndas genom t.ex. uppvärmning eller ventilation. Sprickor 
kan uppstå vid för snabb torkning  kan uppstå vid för snabb torkning. 
Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa 
fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den 
spacklade ytan är det skäl att täcka golvet
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med skyddspapper så fort man kan gå på det.

Flytspackel fiberflyt forts

För att undvika ”övertorkning” ska golvet beläggas relativt 
snabbt efter spacklets härdning. Därmed undviks risken för 
sprickbildning och vidhäftningsbrott. Lämpligt även för 
spackling av målade golv i lätt trafikerade utrymmen,Vi 
rekommenderas inte spacklet till garagegolv eller ytor som 
ständigt är under vatten.
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TEKNISKA DATA

Böjhållfastighet

fiber-plast-cement-kvartsbaserat 
pulver

Typ

Max. kornstorlek
Max. skikttjocklek
Tryckhållfastighet

ca. 1 mm
50 mm med en spackling
C30
F7Böjhållfastighet

Flytvärde (EN 12706)
F7
125-135 mm

Skikttjocklek: lättbetong 6-20mm
betong & fast underlag 3-50mm
trjäbjälklag +armering 12-50mm
Lägsta temperatur +10°C

Beläggningsbar 1-5 dygn beroende på skikttjocklek

3,5-3,8 liter svalt vatten till 20 kg 
pulver

Lagring max 1 år i torrt utrymme
Förpackning 20kg
Åtgång enl GBR

Gångbar 1-3 timmar

1 mm skikt / m² kräver 
torrsubstans ca 1,7 kg

Blandning
p

OBS! Använd inte större vattenmängd än föreskrivet.

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. 
Under blandning och slipning rekommenderas andningsskydd. 
Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad och på 
produktetiketten finns anvisningar för hantering av 
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ARBETS- OCH 
MILJÖSÄKERHET

produktrester.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa 
kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och 
utföringen av arbetet eller förhållandena på arbetsplatsen, och 
kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabrikens tekniska service till Er tjänst.
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