
Cementbaserat, flexibelt membran för vattentätning
utom- och inomhus

Produktdata
Nr B 67202
Juli 13
MBE 7:44

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för

Tätslamma FB 3 15 kg säck Vattentätning av mineraliskt 
  bundna underlag
 
Materialåtgång
Vid två rollningar  2,2-2,5 kg/m2

Vid tre rollningar min. 3,0 kg/m2

Torktid vid +18°C, ca 1 dygn vid två rollningar 
(andra rollningen kan göras när första lagret torkat).

Produktbeskrivning
CC Höganäs Tätslamma FB 3 är ett 1-komponent, elastiskt, cemen-
baserat membran för vattentätning av mineraliskt bundna underlag 
t.ex betong. FB 3 är vattentät men diffusionsöppen.
Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data
Densitet 1500 kg/m3

Användningstemperatur +10°C till +25°C
Användningstid 3 timmar
Produktegenskaper EN 14891 CMP
Spricköverbyggande Max 0,75 mm

Användningsområden
Som vattentät membran före montering av keramiska plattor. 
Avsedd för offentliga badmiljöer, duschar, golvytor runt bassänger, 
bassänger, på terraser på mark, balkonger, storkök och liknande, 
samt på golv och väggytor med risk för inträngande fukt.

Underlag, förarbeten
Betong, puts och liknande mineraliskt bundna underlag.
Underlaget skall vara fast och fritt från lösa partiklar. Hål, sprickor 
och liknande skall repareras med vattenfast spackelmassa typ 
FB 4500. Underlaget skall också vara fritt från smuts, olja, fett, 
färg och limrester. Betongunderlag skall ha en ålder av minst en 
månad (bassängkonstruktioner minst 3 månader) innan 
applicering av Tätslamma. 
Sugande betong primas med Primer FB 5 (utspädd 1:2), innan 
Tätslamma FB 3 appliceras. 
Där det finns risk för rörelser i underlaget som gjutfogar, övergång 
golv/väggvinkel och liknande förseglas med Tätremsa FB 183. 
I sprickor och krympsprickor med minimal rörelse (mindre än
 0,75 mm) kan membranet ta upp dessa rörelser. 
Gjutna, sammanhängande, armerade byggnadsdelar såsom 
simbassänger skall inte förseglas med FB 183. 
Tätslamma FB 3 ersätter inte kravet på att bassängkonstruktionen 
skall vara gjuten vattentät.

Tillredning
Tätslamma FB 3 levereras som torrbruk och skall blandas med 
vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering
FB 3 appliceras med korthårig roller FB 390/kvast eller sprutas. Vid 
sprutning bör membranet efterslätas med kvast. Appliceras i minst 
två lager med 1-1,25 kg per applicering. Varje lager skall torka 
innan nästa lager appliceras. Vid hård vattenbelastning som i 
simbassänger och liknande appliceras FB 3 i tre lager.
Plattsättning utförs efter tidigast ett dygn med FB 13 RotFix, 
FB 1300 LättFix, FB 2000 Fästmassa alt. FB 1700 SuperFästmassa.

Fogning
Fogning kan utföras tidigast 1-2 dygn efter plattsättning. 
För offentliga miljöer, i simbassänger, storkök samt industriell 
miljö rekommenderas TätFog FB 350.

Lagring och transport
Tätslamma FB 3 skall lagars och transporteras i torrt 
utrymme och i sluten förpackning. Max. lagringstid 12 månader 
efter angiven förpackningsdag.

Skyddsföreskrifter
Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar 
huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromal-
lergiska personer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande 
arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshand-
skar (plast). Om cement kommer i ögonen: Gnid inte, spola genast 
med mycket  vatten ( i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid för-
täring 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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