Monteringsanvisningar
Nr B 53431
Nov 12
MBE

Golv, typkonstruktion G13, plattläggning med
FlytFix på betonggolv

6G:13

Användning

Golvtypen är avsedd för tunnskiktsmontering av keramiska golvplattor. Konstruktionen kan användas såväl inom- som utomhus.
Där betongens ålder är minst 3 månader och härdningsbetingelserna har varit gynsamma används FlytFix FB 1200. För konstruktioner
äldre än 12 månader dock ej fribärande bjälklag eller ej uttorkad
platta på mark används FlytFix FB 1100.

Underlag

Betongen skall ha brädriven yta. Underlaget skall vara fritt från
vattensamlingar, damm, fett och formolja. Temperaturen skall
överstiga +10°C på säväl underlaget, bruket och plattorna under
plattläggningen samt 2 dygn därefter.
Ev. fall skall tas upp i underlaget.

Primning

Underlaget rengörs innan primer/plattläggningen påbörjas.
2. FlytFix FB 1100 alt. FB 1200 arbetas in i underlaget med
halvcirkelformad tandad spackel (se tabell) som hålls vinkelrätt
mot underlaget. OBS! Dra inte ut bruk på större yta än som
kan plattläggas inom ca 10 minuter.

1. Golvytan rollas en gång med CC Höganäs Primer FB 5
utspädd, 1 del FB 5 och 3 delar vatten.

Plattläggning

Ytans längd och bredd uppmäts och antalet plattskift inkl. fogar
beräknas. Skiftgångarna markeras på en rätbräda, vilken används
under läggningen.
Fästmassan blandas enligt anvisning på förpackning.
Rekommenderad åtgång, spacklar (tandning)

Plattstorlek
Spackel
Tandning
mm		 mm

Åtgång
kg/m2

<300x300
>300x300 <450x450
>450x450

6,0
7,5
9,0

FB 385
FB 386
FB 387

10/20
12,5/20
15/20

3. Plattorna läggs ut efter rätbrädans markeringar och trycks
med en vibrerande rörelse ner i fästmassan.
För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter
appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild
uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar
(nabbar) på baksidan.
Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort.
Kontrollera då och då under plattläggningens gång att plattornas ovansida ligger i nivå med varandra, så att golvet blir jämnt.
Använd rätbräda och justera om så behövs.

Fogning

Golvytan får beträdas tidigast efter 5 timmar varefter fogning kan
ske med CC Höganäs KlinkerFog alternativt CC Höganäs FlytFog.
Se separata anvisningar.
Håll fogarna fuktiga under de första 3 dygnen. Plattorna kan
belastas med gångtrafik efter 12 timmar och trafikbelastas efter
ytterligare 2 dygn.

Mjukfog

Större golvytor skall indelas i fält med mjukfog, fältstorleken är
beroende av flera faktorer. Hänsyn måste tagas till krympning,
temperaturrörelser och fuktrörelser i betongkonstruktionen samt
nedböjning på grund av statisk eller rörligt last. På ett betongbjälklag bör längsta sida inte överskrida 6 m men på en gammal
betongplatta kan man tillåta betydligt större fält. Vid tveksamheter
kontakta CC Höganäs.
Golvbeläggningen avskiljs med mjukfogar från väggar, pelare,
fundament etc. Mjukfogar utföres i plattskiktet, kvadratiska ytor
eftersträvas, omgivna av mjukfogar. Dessa utföres då i samma
bredd som golvets fogar i övrigt med CC Höganäs Habenit 53 alt.
Habenit 54.

Mjukfog

4. Mjukfog CC Höganäs Habenit 53 alt. Habenit 54 vid
anslutning vägg.

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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