Skalflex Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæber til indendørs og udendørs brug

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Fliseklæb er en all-round fliseklæber baseret på
grå cement. God vedhæftningsevne.
Skalflex Fliseklæb er frostfast, og bevarer styrken under
alle forhold og på alle bæredygtige underlag.
Anvendelsesområde
Til vandrette og lodrette flader udendørs og indendørs.
Til montering af keramiske fliser/klinker, marmor, skifer og
ikke fugtfølsomme natursten på underlag af beton, puds,
kalciumsilikat- og gipsplader, eksisterende flisebelægning,
spartelmasse m.m.
Velegnet til opklæbning af mineraluldsplader i forbindelse
med facadeisolering.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.
Løstsiddende materiale eller anden forurening, der kan
forhindre optimal vedhæftning, fjernes.
Opblanding
Blandes i forholdet 5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg
Skalflex Fliseklæb. Det anbefales at tilsætte ¾ af vandmængden i blandespanden, tilsæt tørpulveret, og bland
grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis
tilsættes. Omrøring sker med langsomtgående blander
til konsistensen er homogen og let bearbejdelig.

Blandetiden er 4-5 minutter. Blandingen skal hvile 5-10
minutter, før den røres grundigt og er derefter klar til brug.
Påføring
Montering af mineraluldsplader: Med tandspartel afsættes 6 stk. håndfladestore områder med Skalflex Fliseklæb
langs kanten på mineraluldspladen på den side med rød
markering. Mineraluldslameller skal fuldklæbes på kontaktsiden og der trækkes efterfølgende igennem med tandspartel.
Montering af indvendige fliser: Der påføres et glat og
dækkende lag Skalflex Fliseklæb på underlaget, hvorefter
laget trækkes igennem med tandspartel. Fliserne monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et
fast tryk.
Montering af udendørs sten m.m.: Skalflex Fliseklæb
trækkes på både underlag og flise/sten med tandspartel
for at undgå hulrum. Stenen/flisen monteres i den våde
klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.
Gulvfliser kan betrædes efter 24 timer, og fugning kan ske
efter 48 timer.
OBS: Opblandet fliseklæb skal anvendes inden for 3-4
timer.
Bemærk: Ved visse flisetyper og natursten skal der tages
særlige forholdsregler – følg altid sten-/fliseleverandørens
anvisninger.
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Skalflex Fliseklæb
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data
Opblanding:
Lagtykkelse:
Hærdeperiode:

Døgntemperatur:
Opbevaring:
Chromatindhold:

5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg fliseklæb
Retningsgivende 2-5 mm
Fuldt hærdet efter 28 døgn ved +20°C
Tåler gangtrafik efter 24 timer ved +20°C
Kan fuges efter 48 timer ved +20°C
Tåler fuld belastning efter 14 døgn ved +20°C
+5°C til +30°C
Tørt og frostfrit
Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end
2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra
produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold
kan chromat reduktionen forringes.

20 kg, DB-nr: 1935011

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
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
eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.
P313 Søg lægehjælp.
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DoP 699
DS/EN 12004
C1, E
Cementholdigt klæbemiddel
med udvidet åbningstid
til montering af
fliser/klinker og mineraluldsplader
Brandbarhed
Tandspartel
størrelse

Vejl. forbrug
Kg pr. m2

4 mm

Ca. 1,2

6 mm

Ca. 1,7

8 mm

Ca. 2,5

10 mm

Ca. 3,1
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Klasse F

