
Cementbunden, plasticerad fästmassa, FB 17 Vit,
för keramiska plattor, glasmosaik och marmor

Produktdata
Nr B 66502
Juni 13
MBE 7:17

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för plattor på

Fästmassa FB 17 Vit   5 kg påse Golv och vägg
 15 kg säck

Materialåtgång
Plattyp Golv Vägg

Storformatiga plattor med höga 
nabbar på baksidan 6,5 kg/m2 -
Slät baksida(kakel och mosaik) 3,1 kg/m2 3,1 kg/m2

Slät baksida(klinker) 4,5 kg/m2 4,5 kg/m2

Nabbad baksida 4,5 kg/m2 3,3 kg/m2

Räfflad baksida 4,5 kg/m2 4,5 kg/m2

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets 
struktur.

Produktbeskrivning
CC Höganäs FB 17 Vit är en cementbunden, plasticerad fästmassa 
baserad på vit Portlandcement. Skall därför användas för monte-
ring av marmorplattor, glasmosaik och keramiska plattor som är 
känsliga för missfärgning av grå Portlandcement. FB 17 är vatten-
fast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg 
rengöres med vatten.

Tekniska data
Densitet 1700 kg/m3

Dragvidhäftning mot betong Ca 2 MPa (ca 20 kp/cm2)
Lägsta användningstemperatur +10°C
Användningstid Ca 4 timmar efter tillredning
Öppentid Ca 10 min. beroende på
 temperatur och ventilation

Användningsområden
För in- och utvändig tunnskiktsmontering av golv- och väggplattor 
i våta och torra utrymme, samt sättning av glasmosaik i pooler.
OBS! speciella anvisningar gäller för våtutrymmen. Underlaget kan 
bestå av betong, puts, lättbetong, gipsskivor. 
Fästmassan är deformationsupptagande klass 2 enligt SP metod 
1910, vilket innebär att betongens ålder under gynsamma härd-
ningsbetingelser skall vara minst 6 månader. 

Underlag, förarbeten
Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt 
från fett, formolja och liknande. Underlaget skall ha den färdiga 
ytans jämnhet och planhet. Eventuella skador skall vara lagade, 
mindre ojämnheter kan spacklas ut med Fästmassa FB 17 Vit.

Tillredning
FB 17 Vit levereras som torrbruk och skall blandas med vatten 
enligt anvisningar på förpackningen. 

Montering på golv och vägg
Fästmassan dras ut på underlaget med bruksslev eller stålbrätt 
och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en 
tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plat-
torna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll skall några 
plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara 
helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för 
plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan.
Plattor ≥ 250x250 mm skall dubbellimmas d.v.s. plattornas baksida 
förses med ett ca 1 mm tjock skikt av fästmassa innan plattorna 
trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. 
Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort.
Ytan kan fogas efter ca 1-3 dygn. 

Lagring och transport
Fästmassa FB 17 Vit skall lagras och transporteras i torrt utrymme 
och i sluten förpackning.

Skyddsföreskrifter
Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar 
huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras 
oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och 
långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement 
kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 
minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. 
Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. 

Försäljning
CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och 
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste 
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom 
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se
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