
Fiberarmerat golvspackel för avjämning av betong,
lättbetong och för inspackling av värmekablar

Produktdata
Nr B 12200
Juli 16
MBE 7

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för

Golvspackel FB 9000 25 kg säck Golv

Materialåtgång
1,8 kg/m2 och millimeter skikttjocklek. Skikttjocklek på betong- och 
träunderlag 5–50 mm, på lättbetong 6–20 mm.

Produktbeskrivning
CC Höganäs FB 9000 är en cementbaserad, fiberförstärkt och 
pumpbar fall - och avjämningsmassa. Produkten kräver en lätt 
mekanisk bearbetning med tandad spackel för att uppnå en slät yta 
nog för golvbeläggning. FB 9000 är plattsättningsbar efter ca. 3 tim-
mar i torra utrymme och tätskikt kan appliceras efter 12 timmar. 
För bästa mattläggningsresultat bör ytan finspacklas före limning av 
plastmatta. Tiderna förutsätter en lufttemperatur på + 20 C, max 
50 % RF och viss luftombyte.

Tekniska data
Produktegenskap enligt EN 13813:CT  C30F8
Flytmål:    135-145 mm
Brandmotstånd:    A 1
Krymp enligt EN 13872:    < 0,5 mm/m
Draghållfasthet enligt. EN 13892 - RWFA:  350N
Brukstid:    Ca 15 min.
Bearbetningsbar:    15 min.
Tork-/härdningstid v/18°C
för lätt gångtrafik/belastning:    2 timmar
för toppbeläggning:    6 timmar
Arbetstemperatur:    5-25°C
Ythållfasthet:   >1,5 mPa
Vattenmängd:   4,25 - 4,75 liter

Användningsområden
FB 9000 är avsedd för inomhusbruk vid nyproduktion och reno-
vering på betong, lättbetong och 22 mm golvspånskiva i skikt 5-50 
mm samt på lättbetong i skikt på 6 -20 mm. Spacklet är lämpligt 
till golvvärme och speciellt utvecklat för fallspackling men passar 
även för normal golvavjämning. FB 9000 kan även användas i 
flytande konstruktioner. Använd alltid armeringsnät vid spackling 
på golvspånskiva.
För bjälklagsförstyvning i våtutrymmen ska tjockleken på spackel-
massan minst vara 12mm och ett armeringsnät ska vara monterat 
enligt BBV. 
Vid inspackel av värmegolv i våtrum ska det ligga minst 5mm 
spackelmassa över värmekabeln i konstruktion G12-3 och minst 
10mm i konstruktion G12-2.   

Underlag, förarbeten
Se till att underlaget har god ythållfasthet och är fritt från damm, 
smuts, limrester, färg etc. Betonghud fräses bort. Underlaget skall 
hålla minst + 10 C samt och RF under 95 %. Vid tillskjutande fukt 
kontakta CC Höganäs. Förbehandling: Prima med CC Höganäs 
FB 5 alt FB 8 enligt separat instruktion på Primern. Starkt sugande 
underlag kan behövas primas ytterligare en gång. Låt torka.

Tillredning
FB 9000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten 4,25 
till 4,75 l kallt rent vatten. Alltid först vatten i hinken sen blandas 
pulvret ned med en vispförsedd stark borrmaskin till klumpfri 
massa.

Applicering
Spacklet kan pumpas eller hällas ut i strängar och vid fallspackling 
längs med väggarna. Släta ut vid behov med stålspackel. Ta hänsyn 
till spacklets relativa korta öppentid (ca 15 min) för att undvika 
vallar och ojämnheter. Efter 1-2 timmes torktid (+ 20 C) kan man 
försiktigt gå in på spacklet och skrapa bort eventuella ojämnheter. 
Ytan skall skyddas från för snabb uttorkning. Värmefläktar och 
avfuktare skall inte användas. OBS! montera stopp för att hindra 
att spackel rinner ned i brunnen.

Lagring och transport
FB 9000 är garanterat kromneutralt i minst 6 månader efter tillverk-
ningsdatumet. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Skyddsföreskrifter
Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt 
och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. 
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 (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.
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