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Syntetgummidispersion, FB 7,
avsedd som tätskikt för våtutrymmen
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Lagring och transport

Tätmembran FB 7 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

Sortiment
Beteckning

Förpackning

Tätmembran FB 7

7 kg, plasthink
15 kg, plasthink

Materialåtgång

Skall vara min. 1,6 kg/m2 för golv och min. 1,0 kg/m2 för vägg.

Torktid

Torktid vid +20°C:
Ca 7 timmar för golv med två strykningar utan fiberduk (första
strykningen efter ca 3 timmar).
Ca 4 timmar för golv med två strykningar och fiberduk .
Ca 3 timmar för vägg två strykningar (andra strykningen efter ca 1
timme).
Plattsättningen kan påbörjas dagen efter.

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

Produktbeskrivning

Höganäs Tätmembran FB 7 är baserad på syntetgummidispersion.
Tätmembran FB 7 levereras färdig för användning och är innan
torkning löslig i vatten. Verktyg rengöres med vatten innan FB 7
torkat.

Tekniska data

Densitet
Torrhalt
pH
Färg före torkning
Färg efter torkning

1450 kg/m3
72%
8-9
Ljusgrå
Grå

Användningsområden

Tätmembran FB 7 används som tätskikt i CC Höganäs typkonstruktioner V12-1, V12-2 och V12-3 resp. G12-1, G12-2 och
G12-3. Konstruktionerna uppfyller krav för täthetsklass VTv
resp. VTg, samt är deformationsupptagande klass 3, enligt BBV
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.
FB 7 är avsedd att användas i våtutrymmen för bostäder, hotell
och i offentliga duschar. FB 7 kan även användas på väggar i storkök, diskrum etc. och för golv i s.k. beredningskök eller liknande
inrättningar dock ej i storkök. Trafikbelastningen inskränker sig till
gångtrafik eller lätta vagnar med mjuka hjul.
Produkten är ej avsedd för bassänger eller för utvändigt bruk.
Massan skall inte betraktas som kemikaliebeständig.

Produkten är granskad och godkänd av
Byggkeramikrådet för användning enligt
Branschregler för keramiska väggbeklädnader
och golvbeläggningar i våtutrymmen.

Applicering

Använd skyddshandskar då intorkad produkt fäster starkt på huden.
Se till att ha god luftväxling i lokalen.
Underlag
Underlag skall uppfylla toleranskrav enligt RA98 Hus för vägg och
enligt RA98 Hus för golv. Underlaget skall vara plant, torrt och
fritt från fett, lösa partiklar, damm, formolja, spackelrester etc. Om
underlaget är målat måste färgen tas bort. Material och underlag får
inte ha lägre temperatur än +10°C.
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