ScanKlæb
Datablad Scan Fliseklæber

Egenskaber
Scan Fliseklæber er en cementbaseret universalklæber med
kunststofbinder. Den hæfter på alle faste, gennemhærdede og
bæredygtige underlag.
Anvendt på underlag af træ skal underlaget være understøttet på en
sådan måde, at der ikke kan forekomme bevægelighed i underlaget.

Rengøring
Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
Teknisk data
Anvendelse:

Underlaget skal rengøres grundigt inden arbejdet påbegyndes.
Er velegnet ude og inde samt til vådrum.
Påføring
Scan Fliseklæber trækkes på med tandspartel, først med den glatte
side, hvorefter der trækkes igennem med tandsiden. Fliser/klinker
presses på plads i den fugtige klæber.
Udendørs skal der trækkes Scan Fliseklæber 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 nedlægning af gulvfliser skal gulvvarmen være slukket i arbejdsperioden og forblive slukket 14 dage efter.

Opblanding:

Forbrug:
Arb.temperatur:
Opbevaring:
Hærdeperiode:
Emballage:
DB-nr:

Som klæber på ethvert fast, rengjort og
gennemhærdet underlag.
Støbt beton og betonelementer skal være ældre
end 2 måneder.
Afretningslag skal være ældre end 14 dage.
I øvrigt følges Skalflex’s anvisninger.
Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker,
skiffer- og murstensskaller.
Ca. 0,2 liter koldt rent vand pr. 1 kg Fliseklæber.
Oprøring sker med piskeris monteret på boremaskine. Blandingen skal hvile 5 minutter før
den røres grundigt, og er derefter klar til brug.
Afhængig af lagtykkelse. Ca. 2-4 kg pr. m²
Minimum døgntemperatur + 5°C
Tørt. Holdbar i minimum 12 måneder i uåbnet
emballage
28 dage ved 20°C.
Tåler fuld belastning efter 14 dage
20 kg sæk
1580752

Den færdige blanding skal anvendes inden 4 timer.
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ScanKlæb
Datablad Scan Fliseklæber
Sikkerhedsmærkning
FARE

H315
Forårsager hudirritation.
H318
Forårsager alvorlig øjenskade.
H335
Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn
P260a
Indånd ikke pulver.
P280f
Bær beskyttelseshandsker,
		
øjen- og ansigtsbeskttelse
P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE:
		
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
		
Fjern eventuelt kontaktliner, hvis dette
		
kan gøres. Fortsæt skylning.
P313
Søg lægehjælp.
P501a
Indholdet bortskaffes i overensstemmelse
		
med lokale bestemmelser.
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DS/EN 12004
C2, T, E, S1
Cementbaseret universalklæber
med kunststofbinder
Brandbarhed

Klasse E

Trækstyrke

> 0,5 N/mm2

Glidning

< 0,5 mm
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