Skalflex Flexiklæb

Cementbaseret, fleksibel fliseklæber tilsat kunststofbinder

Produktinformation

Opblanding
Ca. 0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Flexiklæb.

Produktegenskaber
Skalflex Flexiklæb er en cementbaseret universalklæber
tilsat kunststofbinder. Fleksibel og med god vedhæftningsevne. Skal på byggepladsen kun tilsættes vand.
Anvendelsesområder
Som klæber på ethvert fast, rengjort og gennemhærdet
underlag. Til montering af keramiske fliser, klinker, skifer,
natursten og murstensskaller.

Omrøring sker med langsomtgående mixer.
Blandingen skal hvile 5 minutter før den røres grundigt,
og er derefter klar til brug.
Påføring
Skalflex Flexiklæb trækkes på med tandspartel, først med
den glatte side, hvorefter der trækkes igennem med
tandsiden. Fliser/klinker presses på plads i den fugtige
klæber.

Velegnet til vandrette og lodrette flader (glider ikke).
Velegnet til fliser-på-fliser, i vådrum, kølerum, gulve med
ilagt gulvvarme og andre steder, hvor der stilles krav til
en fleksibel klæber med god vedhæftning til underlaget.

Påfør ikke mere fliseklæber på større flader, end at
fliserne/klinkerne kan placeres inden ca. 25 minutter,
ellers dannes der hud på klæberen. Korrektion af nylagte
fliser/klinker kan under normale forhold foretages inden
for ca. 15 minutter.

Til udendørs og indendørs brug.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være fast, gennemhærdet, bæredygtigt
og rengjort for snavs og løse partikler, der kan hindre
optimal vedhæftning. Glatte overflader som vinyl og
maling slibes ru for at opnå optimal vedhæftning.
Afretningslag skal være ældre end 14 dage.
I øvrigt følges Skalflex’s anvisninger.

Udendørs skal der trækkes Skalflex Flexiklæb på både
underlag og flise for at undgå hulrum.
Ved opsætning/nedlægning af visse fliser og natursten
skal der tages specielle forholdsregler
– følg derfor altid producentens anvisninger.
Ved montering af gulvfliser skal gulvvarmen være slukket,
og gulvet afkølet i arbejdsperioden og 14 dage efter.
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Skalflex Flexiklæb
Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
afkorter åbnings- og hærdetid.
Den færdige blanding skal anvendes inden 4 timer.
Rengøring
Rester på værktøj og fliser fjernes før hærdning/afbinding.

Teknisk data
Opblanding:
		
Forbrug:
Døgntemperatur:
Hærdeperiode:
		
Opbevaring:
Holdbar:
Mal-kode:

Ca. 0,25 liter rent, koldt vand
pr. 1 kg Skalflex Flexiklæb
Afhænger af lagtykkelse: Se tabel.
+5°C til +30°C
Fuldt hærdet efter 28 døgn ved +20°C
Tåler fuld belastning efter 14 døgn
Tørt og frostfrit
Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
00-4 (1993)

20 kg, DB-nr: 1458276

Tandspartel
størrelse

Vejl. forbrug
Kg pr. m2

4 mm

Ca. 1,7

Sikkerhed

6 mm

Ca. 2,6

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

8 mm

Ca. 3,5

10 mm

Ca. 4,4

12 mm

Ca. 5,3

FARE
H315
H318
H335
P101

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer.
Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
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DoP 1142-1
DS/EN 12004
C2, T, E, S1
Cementbaseret universalklæber
med kunststofbinder
Brandbarhed

Klasse E

Trækstyrke

> 1 N/mm2

Glidning

< 0,5 mm
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