Plastdispersion, FB 6, avsedd som ångspärr i våtutrymmen
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FB 6

Sortiment

7:40

Lagring och transport

Ångspärr FB 6 skall lagras och transporteras frostfritt i väl
tillslutet emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter
tillverkningen.

Skyddsföreskrifter

Längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden.

Försäljning

Beteckning

Förpackning

Ångspärr FB 6

6 kg, plasthink
12 kg, plasthink

Materialåtgång

Produktdata
Nr B 66703
Nov 14
MBE

Tunnflytande ångspärr, en rollning
Tunnflytande ångspärr, två rollningar

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.
0,2 kg/m2
0,4 kg/m2

Torktid

Torktid vid +20°C, ca 2 timmar med två rollningar (andra
rollningen kan göras efter ca 30 min.).

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

Produktbeskrivning

Höganäs Ångspärr FB 6 är baserat på plastdispersion.
Levereras färdigt för användning och är innan torkning lösligt i
vatten. FB 6 skall ej spädas.

Tekniska data

Densitet
Torrhalt
pH
Ånggenomgångsmotstånd
Färg

1250 kg/m3
Ca 50 viktprocent
Ca 6
690 000 s/m (1 rollning)
>1 000 000 s/m (2 rollningar)
Ljusblå

Användningsområden

Ångspärr FB 6 används som ångspärr för skivväggar, spacklade
träbjälklag eller där ångdiffusion kan skada bakomvarande
konstruktion i våtutrymmen. Ångspärr appliceras före tätskikt i
G12-2 och V12-2. FB 6 är inget tätskikt.

Applicering

Använd skyddshandskar då intorkad produkt fäster starkt på huden.
Se till att ha god luftväxling i lokalen.
Underlag
Underlaget skall vara plant, torrt och fritt från fett, lösa partiklar,
damm, spackelrester etc. Skivskarvar och skruvrader slätspacklas
med någon av Höganäs cementbaserade fästmassor, golvskivor
spacklas med FB 6000 enligt anvisningar.
Vid applicering i våtutrymmen får material och underlag inte ha
lägre temperatur än +10°C och skall uppfylla toleranskrav enligt
AMA 11 för vägg.
Utförande
När spacklet härdat appliceras FB 6 flödigt med en roller.
När första skiktet är fingertorrt appliceras andra skiktet.
Total mängd Ångspärr FB 6 skall vara 0,2 kg/m2 alt. 0,4 kg/m2.

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB, Box 501, 267 03 Ekeby, Tel. 077-447 35 00 Telefax 077-447 36 46 www.cchoganas.se

