
Cementbaserat, plastförstärkt, självnivelerande och
pumpbart spackel

Produktdata
Nr B 11502
Feb 15
MBE 7

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för

Planspackel FB 7000 20 kg säck Golv

Materialåtgång
1,7 kg/m2 och millimeter skikttjocklek. Skikttjocklek 5–45 mm på 
betong och formstabila underlag. Kan spacklas ned till 2 mm.

Produktbeskrivning
Höganäs Planspackel FB 7000 är cementbunden. 
FB 7000 är självnivelerande, pumpbart, vattenfast och levereras som 
torrbruk för blandning med vatten. FB 7000 är speciellt avsett för 
golv som skall beläggas med plattor som har kantlängd ≥300 mm 
med krav på plana undergolv. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data
Densitet (våt) 1700 kg/m3

Tryckhållfasthet Ca 30 MPa (ca 300 kp/cm2)
Böjdraghållfasthet 8 MPa (ca 80 kp/cm2)
Draghållfasthet >3 MPa (ca 30 kp/cm2)
Fri krympning 0,5–0,7 ‰
Lägsta användningstemperatur +6°C
Användningstid Ca 20 min. efter tillredning

Användningsområden
Avjämning på golv av betong och andra formstabila underlag i 
torra utrymmen inomhus. Obs! Ej träbaserade underlag. Underlaget 
ska vara stabilt, torrt och rent. Kan även användas för inspackling 
av värmekablar.

Underlag, förbehandling
Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från 
fett, formolja och liknande. Innan FB 7000 appliceras ska Primer 
FB5 (utspädd 1:3) borstas flödigt in i underlaget. Efter ca 30 minu-
ter eller när ytan är klibbfri kan FB 7000 appliceras. Se produktdata 
för Primer FB 5.

Tillredning
FB 7000 levereras som torrbruk och skall blandas med 
vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering
Häll eller pumpa ut spacklet. Häll hela tiden ut i hela rummets 
bredd så att spacklet flyter ut till en plan överyta. Jämna ev. till 
med en slätspackel t.ex. i hörn. 
Användningtid ca 20 minuter efter blandning.
Golvet kan beträdas 4-8 timmar efter appliceringen. Läggning av 
keramik efter 2-4 dygn.

Lagring och transport
Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpack-
ning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är 
effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring 
enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk 
för kromallergi. 

Skyddsföreskrifter
Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och 
vid förtäring, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. 
Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande 
arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skydds-
handskar (plast). 
Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket 
vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid för-
täring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare 
eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

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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EN 13813
cementitious screed

material for use internally
in buildings.


