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Cementbaseret fliseklæber med stor fylde
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Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Let Fliseklæb er en støvreduceret, kunsstofforstærket letvægtsklæber på cementbasis til montering af fliser/
klinker, skifer, natursten og mineraluldsplader. Skalflex Let
Fliseklæb er støvreduceret, har en god fleksibilitet, meget
smidig konsistens og lang åbningstid. Skalflex Let Fliseklæb
har en stor fylde, som giver ca. 30% længere rækkeevne
sammenlignet på samme kiloantal med andre cementbaserede klæbere. Velegnet udendørs og indendørs.
Er i afbundet tilstand vand- og frostbestandig.
Anvendelsesområde
Skalflex Let Fliseklæb anvendes til montering af fliser/
klinker, skifer, natursten og mineraluldsplader på
underlag af beton, puds, gulvvinyl, gipsplader, eksisterende flisebelægninger, terrazzo, spartelmasser m.m.
Velegnet på lodrette flader (glider ikke) såvel som vandrette flader. Velegnet på gulvvarme, i kølerum og andre
steder, hvor der stilles krav til fleksibilitet og vedhæftning
til underlaget.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for
løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden
forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning
til underlaget. Sugende underlag grundes 1 til 2 gange
med Skalflex Beto-Binder fortyndet med vand i forholdet
1:3. Grunderen påføres i et tyndt, jævnt og dækkende lag
umiddelbart før montering. Glatte underlag som vinyl
og maling slibes let ru med sandpapir for at opnå korrekt
vedhæftning til underlaget. Gulvvarme skal være slukket

og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage
efter. Betonelementer skal være ældre end 2 måneder.
Opblanding
Det anbefales, at ¾ af vandmængden først hældes i
blandebalje, derefter tilsættes tørpulveret og der blandes
grundigt, mens den resterende vandmængde tilsættes.
Der blandes med elektrisk blander, indtil der opnås en
homogen og letbearbejdelig masse. Blandetiden er 4-5
minutter, efterfulgt af 5-10 minutters henstand, genopblanding og fliseklæberen er klar til brug. Den opblandede klæber skal anvendes inden for ca. 4 timer.
Påføring/afbinding
Den opblandede fliseklæber trækkes på underlaget med
stålbræt og trækkes derefter igennem med tandspartel.
Flisen/klinken trykkes godt på plads i den våde klæber,
sådeles at der opnås fuld kontaktflade på flisens bagside.
Efterjustering af nylagte fliser kan under normale forhold
foretages inden for ca. 20 min.
Påfør ikke klæberen på større flader end flisen kan placeres indenfor ca. 30 minutter, idet der efterfølgende
dannes »hud« på klæberen.
Arbejde med Skalflex Let Fliseklæb bør ikke foregå ved
temperaturer under +5°C eller over +30°C.
Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter åbnings- og hærdetid. Nypåført fliseklæb
skal beskyttes mod vejrliget de første 2-5 døgn efter
påføring. Tåler ikke frost i hærdeperioden.
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Skalflex Let Fliseklæb
Teknisk data
Forbrug:
Kornstørrelse:
Opblanding:
Hærdetid:
		
		
Anvendelsestid:
Åbningstid:
Døgntemperatur:
Farve:
Rengøring:
Opbevaring:
Holdbarhed:
Mal-kode:

Afhænger af lagtykkelse: Se tabel.
0-1 mm
3,5-3,8 liter rent, koldt vand pr. 18 kg fliseklæb
Gangbar efter 24 timer ved +20°C
Fugning efter 48 timer ved +20°C
Fuldt hærdet efter 28 døgn
Opblandet fliseklæb skal anvendes inden 4-5 timer
Op til 3 timer
+5°C til +30°C
Lys grå
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Tørt og frostfrit
Min. 12 måneder under tørre og egnede forhold
00-4 (1993)

18 kg, DB-nr: 1840055

Tandspartel
størrelse

Vejl. forbrug
Kg pr. m2

Sikkerhed

4 x 4 mm

Ca. 0,8

6 x 6 mm

Ca. 1,3

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

8 x 8 mm

Ca. 1,8

10 x 10 mm

Ca. 2,1

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.

Brandbarhed

Klasse F

Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.

Høj indledende trykstyrke

1 N/mm2

Høj indledende trækstyrke
efter varmepåvirkning

1 N/mm2

Høj indledende trækstyrke
efter vandpåvirkning

1 N/mm2

Høj indledende trækstyrke
efter frost-/tøpåvirkning

1 N/mm2
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EN 12007
C2, T, E, S1
Forbedret, fleksibel, cementbaseret
klæbemiddel med udvidet åbningstid
og reduceret slip
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