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Cementbunden vit, plasticerad fästmassa, LättFix FB 1350,
för tunnskiktsmontering av keramiska plattor
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Sortiment
Beteckning

Förpackning

Avsett för keramiska plattor på

LättFix FB 1350

10 kg säck

Golv och vägg

Materialåtgång

1,4 - 2,7 kg/m2 beroende på typ av platta.

Produktbeskrivning

CC Höganäs FB 1350 är en plasticerad fästmassa baserad på vit
Portlandcement för tunnskiktsmontering av keramiska plattor på
golv och vägg. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk
med lättfiller, för blandning med vatten. FB 1350 har lätt bearbetning och stor smidighet. FB 1350 har ett en god bärighet vid montering av större keramik på väg som minimerar att keramiken glider.
Verktyg rengörs med vatten.

Tekniska data

Densitet:
1050 kg/m3
Produktegenskaper: EN 12004
C1TE S2
”potlife”: 		ca. 6 timmar
Torktid v/18°C
för fogning/lätt gångtrafik: 		10-18 timmar
Fullt genomhärdad efter: 		7 dygn
Rekommenderad arbetstemp.:
10-25°C
Åtgång vägg (genomsnitt): 		1,6 kg/m2
Åtgång golv (genomsnitt): 		2,2 kg/m2

Användningsområden

För montering av alla typer av keramiska plattor, klinker och natursten inom- och utomhus, i torra och våta utrymmen. Lämplig för
värmegolv och genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus marmor
o.likn. utan risk för färggenomslag.
Särskilt god vidhäftning mot täta plattor och klinker.
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Efter blandning har fästmassan en öppettid på 6 timmar. Dra inte
ut mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan skinnbildning uppstår.
FB 1350 appliceras noggrant på underlaget med en tandspackel,
först med den släta sidan, därefter kammas fästmassan ut med den
tandade sidan. Välj tandstorlek efter platta och underlag. Plattorna
trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att plattornas baksida har full täckning.
Till kritiska underlag t.ex utomhus balkonger, fasader, bassänger
och liknande är det vara nödvändigt att påföra fästmassa på både
platta och underlag för att uppnå 100% täckning.
Ytor över 36 m² samt ytor med sidor på över 8 m bör normalt fältindelas med genomgående rörelsefogar i konstruktionen.
När fogning kan utföras beror på plattornas sugförmåga och omgivningens temperatur. Väggytor normalt efter 10 timmar och golvytor normalt efter 18 timmar.

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.
FB1350 är baserad på vitcement som har naturligt lågt krom (VI)
innehåll och understiger alltid gränsvärdet max. 2 mg/kg.
I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

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

Underlag

Underlaget ska ha bärighet, vara fast, sammanhängande, rengjort
från damm, fett och cementslam. Det ska vara tillräckligt torrt för
att primer FB 5 kan absorberas.
Sugande underlag ska primas med FB 5, och i våtutrymmen förses
med tätskikt enl. gällande regler (se branschregler och I Vått
och Torrt).
Vid montering på befintlig keramik och målade ytor ska underlaget
kontrolleras så att plattor resp. målning sitter fast. Ytan rengöras
innan ordentligt.

CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501

S-267 03 Ekeby

EN 12004

cementitious adhesive

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållandet 10 kg pulver till 4,0-4,2 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. Till storformatiga plattor på golv kan vattenmängden ökas till max. 5 liter pr. säck.

C1TE S2

DAMMREDUCERAD

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.

