Produkt datablad
Reviderad 2018-05-08
Växjö

Produkt

Zebra Fiberflyt 550
Användnings område
-

Används på underlag av betong, puts, sten, keramik, trä, vinyl mm inomhus.
Funktion att bygga fall på badrums golv före beläggning av tätskikt och klinker, samt in spackling av el och vattenburen golvvärme.

Produktegenskaper
-

Snabbhärdande cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.
Har mycket goda flyt egenskaper och kan läggas i tjocklek från 5-50 mm.

Underlag / Förarbete
-

Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
På träkonstruktioner skall armeringsnät monteras och spackel bygga minst 20 mm.
RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.
Använd nivåpinnar ” raketer ” för att markera spackel nivå och avstängnings list för att avgränsa golvets olika ytor.

Blandning / Applicering
-

Häll kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 4,5 liter till 25 kg. 0,18 liter vatten / 1 kg.
Blanda i 2 minuter till en klumpfri lättflytande massa.
Blandning skall ske med blandare och visp för handspackling eller med pumpmaskin produkten är pumpbar.
Produkten hälls ut i våder parallellt med kortväggen ytan bearbetas med tandspackel eller piggroller, 6-10 lpm våder vid pumpning.
Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara minst +6°C. Men gärna mellan +10 till +20°C

Materialtekniskdata
Materialbas
Komponenter
Konsistens
Åtgång
Vattenmängd
Brukstid
Torktid
Beläggningsbar
Skikttjocklek
Tryck
Böjstyrka
Flytmål (SS923519 )
Flytmål ( EN 12706 )
Vidhäftning
Lagringstid
Förvaring
Förpackning Fiberflyt 550 25 kg säck

Cement, Fiberarmering
1 komponent
Pulver form
1,6 kg / mm / m²
Ca 0,18 liter vatten / 1 kg. 4,5 liter till 20 kg.
30 minuter
Gångbar efter 2-4 timmar
inom 2-3 dygn
5-50 mm
C25, 30 MPa
F7, 7 MPa
150-155 mm
130-135 mm
1,5 MPa
Minst 12 månader
Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C
Art.nr 30514802250
EAN-nr

Åtgångs tabell
mm / m²
6 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919

kg / m²
9.6 kg
24 kg
32 kg
40 kg
48 kg
64 kg
80 kg

