Produktdata
Nr B 67500
Juni 15
MBE

Cementbundet, plasticerat fästbruk, FB 1000,
för keramiska plattor, natursten och storformatiga plattor
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Sortiment
Beteckning

Förpackning

Avsett för

StenFix FB 10
25 kg säck
Sten på golv
		

Materialåtgång

Åtgång golv (genomsnitt): 		

ca: 1,7kg/m /mm

CC Höganäs FB 10 Stenfix är en plastförstärkt specialfästmassa
baserad på grå Portlandcement för montering av natursten, kantsten och betongsten, gatusten mm på golv. Fästmassan är vattenfast
och levereras som torrbruk, för blandning med vatten. Man kan
lägga en skittjocklek på 3 –20 mm. Verktyg rengörs med vatten.

Densitet
”potlife”:
Torktid v/18°C
För fogning/lätt gångtrafik:
Fullt genomhärdad efter:
Rekommenderad arbetstemp:

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska
specifikationerna minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler
för cement ska uppfyllas.
FB 10 Stenfix är kromneutralt i 12 månader. I övrigt hänvisas till
säkerhetsdatablad.

Försäljning
2

Produktbeskrivning

Tekniska data

7:50

1450 kg/m3
ca. 40 min

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

10-18 timmar
7 dygn
10-25°C

Användningsområden

För utomhus- och inomhusmontering av kantsten, natursten, skiffer och liknande på puts, betong och asfalt. Ej våtrum.
För oljehaltig natursten som t.ex. skiffer krävs specialinstruktion.
Ta kontakt med CC Höganäs.

Underlag

CC Höganäs FB 10 Stenfix kan användas på underlag av putslag,
betong och asfalt. Underlaget ska ha bärighet, vara fast, sammanhängande, rengjort från damm, fett och cementslam. Torr betong
förvattnas innan applicering.

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållandet 25 kg pulver till 4,75-5,25
liter vatten. Pulver och vatten ska vara tempererade. Efter
blandning till en klumpfri massa med visp på en borrmaskin är
fästmassan klar att för användning. Appliceras på underlaget och
jämnas av med en grov tandspackel, murslev eller rätbräda i
skikttjocklek på 3-20 mm.
Bruket kan användas i 30-40 minuter efter blandning. Applicera
inte ur mer FB 10 Stenfix än att montering kan utföras inom
20-30 minuter.
Det är viktigt att hela kontaktytan täcks med fästbruk. Tryck ner
stenen i bruket till den har full täckning.
Om underlaget är ojämnt används en styvare konsistens på
fästbruket. Undvik drag och direkt solljus och regn under
montering och härdning.

CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501

S-267 03 Ekeby

EN 12004

cementitious adhesive

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB, Box 501, 267 03 Ekeby, Tel. 077-447 35 00 Telefax 077-447 36 46 www.cchoganas.se
Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

