Tekniska data

Flytfix
Probau Flytfix är en cementbaserad och plastförstärkt
fästmassa.
Användningsområde
Probau Flytfix fungerar bäst ihop med stora plattor
och underlag med liten eller ingen deformation eller
krympning av t ex väl genomhärdad betong eller
spackel. Massan fungerar bra i våtrum. Kan användas
både inom- och utomhus.

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara väl genomhärdat så risk för krympning och andra deformationer minimeras. Se till att
ytan är ren från damm, fett eller annat som kan försämra vidhäftningen. Underlaget ska primas med Proabu primer, späd enligt anvisningarna på primerflaskan
och låt torka ut innan Probau Flytfix appliceras. Temperatur i lokal, material och underlag ska vara 10–25 ºC.
OBS! I våtutrymmen ska tätskikt läggas enligt gällande bestämmelser.

Blandningsanvisning
Tillsätt 3,6–3,8 liter vatten (18–19 %) och blanda med en
lågvarvig borrmaskin med visp till en klumpfri massa.
Låt massan vila i tre till fem minuter innan den appliceras på underlaget.

Utförande
Den färdigblandade fästmassan jämnas noggrant ut på
underlaget med den släta sidan på ett tandat spackel
och dras sedan av (kammas) med den tandade sidan
av spacklen. För rätt tandstorlek så följ anvisningar för
platta och underlag. Jämna inte ut mer fästmassa än att
plattsättning utförs innan skinnbildning sker på ytan.

Materialåtgång

4–6 kg/m3,
beroende på plattstorlek och tandning

Arbetsbar

ca 30–50 min

Torktid fogning (20 °C)

ca 2–3 tim

Torktid gångtrafik (20 °C)

ca 12 tim

Torktid full belastning (20 °C)

ca 48 tim

Vattenmängd/20 kg

3,6–3,8 liter

Beläggningsmaterialet som ska monteras, fästs genom
att det trycks eller vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att materialet som monterats på plats i fästmassan har full täckning på baksidan.

Efterbehandling
Fogarna ska hållas fuktiga de tre första dygnen. Plattorna kan belastas med gångtrafik efter tolv timmar
och trafikbelastas efter ytterligare två dygn. Rengör
verktygen i vatten snarast efter användning. Fogning
kan utföras efter ca. 2–3 timmar vid normal rumstemperatur.

Lagringstid och förpackning
Torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Flytfix levereras i 20 kg papperssäck
med 48 st/ EUR-pall.

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomma och rengjorda säckar lämnas till förbränning.
Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid, för senare användning, eller blandas
med vatten och får härda. Kan då deponeras som byggavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten
får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerad.
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