
Produkt

Zebra Flexfix

Användnings område

- För montering av keramiska plattor, kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, ej fuktkänslig natursten.

- Används både på golv och vägg i våta som torra utrymmen inomhus.

- Underlag av betong, puts, gipsskivor ( med eller utan kartong ) befintlig keramik samt dokumenterat stabila underlag enligt BBV.

Produktegenskaper

- Zebra Flexfix, ingår i Zebra system F1 och R2.

- Produkten är grå i färgen plastförstärkt cementbasarad fästmassa i pulverform som blandas ut med vatten.

- Fästmassan uppfyller kraven enligt EN 12003, och är klassad som C2TE

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.

- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA tolerans krav vid tidpunkten för utförandet.

- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara minst +6°C. Men gärna mellan +10 till +20°C.

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

Materialtekniskdata

Materialbas Plastförstärkt cement

Komponenter 1 komponent 

Konsistens Pulver form

Åtgång 1,6 - 4 kg / m²

Vattenmängd Ca 0,26 liter vatten / 1 kg. 6,5 liter till 25 kg.

Brukstid 90 - 120 minuter

Öppen tid 20 - 30 minuter

Torktid Gångbar efter 15 timmar

Fogning av vägg Efter 8 - 12 timmar   

Fogning av golv Efter 16 - 24 timmar 

EN 12004 C2TE

EN 12002 S1

Vidhäftning 1,5 MPa 

Lagringstid Minst 12 månader

Förvaring Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C

Förpackning Flexfix 25 kg säck Art.nr 3051450225 EAN-nr

Blandning / Applicering

- Häll först kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 6,5 liter till 25 kg. 0,26 liter vatten / 1 kg.

- Blandning skall ske med blandare och visp.

- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, låt blandningen stå och svälla, mogna ca 3 min och vispa sedan upp igen.

- OBS ! Man får inte tillsätta mer vatten till fästmassan efter det att den har börjat att härda.

- Applicera inte mer fästmassa än vad som förbrukas under 20 minuter, med reservation för värme och ventilation.

- Välj tandspackel efter plattor och underlag så att rillorna blir raka och jämna, för att uppnå god vidhäftning i underlag och platta.

- Plattor större än 25x25 skall bakstrykas för att sedan monteras i fästmassan, som arbetats in i underlaget och rillats ut jämnt.
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Åtgångs tabell

mm / m²      kg / m²

4 mm         1.6 kg

6 mm         2,1 kg

8 mm         2,6 kg

10 mm        3,2 kg

12 mm        3,5 kg 


