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Flytfix Lätt

Cementbaserad, lättflytande 
och flexibel fästmassa för golv

◗  C2-E-S1
◗  BBV-godkänd
◗  Användning inomhus och utomhus 
◗  Flexibel
◗  Godkänd för våtrum
◗  Lämplig för golvvärme
◗  Lämplig för storformatiga plattor
◗  Lättflytande konsistens
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DS/EN 12004/2

C2-E-S1

Medlem af

Användningsområde 
För läggning av kakel, klinker, marmor, skif-
fer, stora kakelplattor, natursten, spaltklin-
ker, glasullsskivor, cellplast, betongsten, 
marksten m.m. För fuktkänslig natursten re-
kommenderas LIP Naturstensfix eller LIP 
Snabbtorkande Kakelfix. 

Underlag 
Gjutna golvytor som är äldre än 4 veckor. 
Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättklinke-
relement med max. fuktinnehåll på 8 %. Te-
gel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med 
fuktinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad 
spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, 
kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polysty-
renskivor avsedda för keramisk beklädnad, 
cementbaserade våtrumsskivor, målade 
ytor (ej epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintligt 
kakel eller klinker. 

Förbehandling 
Underlag skall vara fast, stabilt, fritt från skil-
jeämnen som damm, smuts, olja, fett, vax 
mm. Borttagning av kalk, fett, tvålrester görs 
med LIP Klinkerrens K1/ LIP Grundrens 
G1. Vid starkt sugande ytor inomhus som 
t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan pri-
mas med 1del LIP Primer 54 som spädes 
med 10 delar vatten (1:10). Befintlig färg, vi-
nyl slipas och tvättas med LIP Grundrens 
G1. Efter tork förbehandlas ytan med LIP 
Supergrund. Starkt sugande ytor utomhus 
förvattnas (OBS! Ej fritt vatten).

Bruksanvisning 
Blandning görs med 0,35 liter rent, kallt vat-
ten per kg pulver, motsvarande 7 liter per 20 
kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig om-
rörning tills man får en smidig och homo-
gen massa. Under snabb omrörning tillsätts 
pulvret till en smidig och homogen massa. 
Blandningstid 2-3 min. Efter ett 5 min. rörs 
den upp igen, nu är den klar att användas. 
Blandningen ska användas inom 5 timmar 
efter blandningstillfället. LIP Flytfix Lätt 
applicera med tandspackel, först med den 
släta sidan, sedan dras ytan av med den 

tandade sidan till ett jämntjockt lager. Plat-
torna trycks och vrids på plats i den fuktiga 
fästmassan. Kontrollera regelbundet att hela 
plattans baksida har full täckning. Plattorna 
kan normalt korrigeras upp till 30 minuter 
efter läggningen, beroende på underlagets 
och plattornas sugförmåga. 
Vid montering av storformatiga plattor större 
än 250 x 250 mm samt vid all montering ut-
omhus och i våtrum gör LIP Flytfix Lätt ge-
nom sina lättflytande egenskaper det lättare 
att säkerställa fulltäckning, minska risken för 
plattsläpp, frostsprängning och missfärga-
de fogar.

OBS! Eventuell golvvärme ska vara av-
stängd för, under och efter monteringen av 
keramiken (Se hemsidan).
Efter påbörjad härdning får inte mer vatten 
tillsättas. Var uppmärksam på att låga tem-
peraturer förlänger och höga temperaturer 
förkortar hanteringstiden. Fuktkänslig natur-
sten och storformatiga plattor kräver speci-
ella monteringssätt.

Teknisk information

Arbetstemperatur  +5°C - +30°C 

Blandningsförhållande 7,0 liter vatten per 20 kg. 

Materialåtgång Min. 1,0 - 2,5 kg beroende på kakelstorlek och underlag

Bearbetningstid  Ca 5 timmar vid 20 °C

Monteringstid Ca 30 minuter vid 20 °C

Gångbart/fogning   Tidigast efter 1 - 2 dygn beroende på temperatur  och under-
lagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga.

Full belastning  Efter 7 dygn

Skikttjocklek Max. 10 mm.

Avdragsstyrka efter 24 timmar ≥ 0,5 N/mm²

Avdragsstyrka efter 28 dygn ≥ 1,0 N/mm²

E-märkning DS/EN 12004/2: C2-E-S1

Emissioner GEV EMICODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION

Lagring Min. 12 månader i oöppnad förpackning (vid torr förvaring) 

Rengöring 
Rester av fästmassan på plattor, verktyg 
och händer mm. rengörs innan härdning 
med vatten. Fästmassa som inte har härdat 
ska inte spolas ner i avloppet då cementba-
serade produkter härdar under vatten.

Förpackning 
Plastlaminerade papperspåsar på 20 kg. 
Ska förvaras torrt.

Färger: Grå. 

Allmänt 
LIP- produkter kontrolleras internt och ex-
ternt årligen för att möta branschens krav. 
Vi garanterar att produkterna är felfria. Efter-
som användarens arbetsmetoder ligger ut-
anför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga 
för dessa. För ytligare information se www.
lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn: 08 
25 00 70.

Hänvisning: Säkerhetsdatablad 
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