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

Förpackning

Avsett för

Golvspackel FB 6000

20 kg säck

Golv

1,7 kg/m och millimeter skikttjocklek. Skikttjocklek på betong- och
träunderlag 2–50 mm, på lättbetong 5–30 mm.
2

CC Höganäs Golvspackel FB 6000 är cementbundet med tillsatser
av fiber och plast för förstärkning. FB 6000 är självnivelerande,
vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten.
Verktyg rengöres med vatten.

C30F6
120-130 mm
A1
≤ 0,025%
100
15-20 min.
30 min.
2 timmar
6 timmar
10-25°C

Användningsområden

För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen.
Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. FB 6000 är
optimal för fallspackling av våtutrymmen.
För bjälklagsförstyvning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12mm och ett armeringsnät ska vara monterat
enligt BBV. För bjälkladsförstyvning i torra utrymmen behövs inte
ett armeringsnät.
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

Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från
fett, formolja och liknande. Innan FB 6000 appliceras skall underlaget primas med Primer FB 5. Efter ca 1 -2 timmar eller när ytan är
klibbfri kan FB 6000 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

Tillredning

Häll eller pumpa ut FB 6000. Häll hela tiden så att god sammanflytning erhålls. Jämna ev. till med slätspackel. Vid fallbyggnad:
Häll ut spacklet längs väggarna och låt det flyta mot brunnen.
OBS! montera stopp för att hindra att spackel rinner ned i brun�nen. När spacklet hårdnat så att du försiktigt kan gå på golvet kan
en ev. justering vid brunnen göras.
Golvet kan beträdas 3–5 timmar efter appliceringen. Läggning av
keramiska plattor efter ca 6 timmar. OBS! Fuktspärr och tätskikt
kan appliceras efter 12–18 timmar.

FB 6000 är garanterat kromneutralt i minst 12 månader efter tillverkningsdatumet. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Skyddsföreskrifter

Produktbeskrivning

Produktegenskap enligt EN 13813:CT
Flytmål: 			
Brandmotstånd: 			
Krymp enligt EN 13872: 			
Draghållfasthet enligt. EN 13892 - RWFA:
Brukstid: 			
Bearbetningsbar: 			
Tork-/härdningstid v/18°C
för lätt gångtrafik/belastning: 			
för toppbeläggning: 			
Arbetstemperatur: 			

Applicering

Lagring och transport

Materialåtgång

Tekniska data

7:37

FB 6000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten 3,1
till 3,6 l kallt rent vatten.

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 förtäring 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

CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501

S-267 03 Ekeby

EN 13813

cementitious screed
material for use internally
in buildings.
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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.

