
PF420

Reparation & Kakelfix

Användningsområde

Lagning och utfyllnad av ojämnheter, hål
och skador på tegel, betong, puts, gips
och målade ytor. Förankrar beslag, spik
och skruv o dyl. Montering av alla typer
av natursten och keramiska vägg- och
golvplattor. Plattsättning på värmegolv.

Utmärkande egenskaper

• Kombinerat lagnings och fästbruk
• Kan användas både inne och ute
• Håller spik och skruv på plats
• Vattenfast och frostsäkert
• Lätt att forma
• Kan påföras i tjocka skikt
• Ingen krympning
• Limmar alla typer av natursten och
keramiska plattor

• Kan användas för plattsättning på
värmegolv

Beskrivning
Cementbaserat och plastförstärkt, vattenfast och frostsäkert
fix och lagningsmassa.

Kulör
Vit

Förpackning
1 kg burk (6 st/kartong)
5 kg burk

Beredning
• Underlaget skall ha bärighet, vara fast, sammanhängande
och rengjort från damm, smuts, fett och cementslam.

Applicering
• 1 kg bruk blandas med ca 250 ml vatten. Både bruk och
vatten skall ha rumstemperatur. Blanda massan tills den
är klumpfri, låt blandningen stabiliseras något innan
användning.

• Reparationer: Applicera med stålspackel.
• Plattsättning: Applicera noggrant på underlaget med
en tandad spackel. Först med den släta sidan, därefter
kammas fästmassan upp med den tandade sidan.

• Applicera inte mer fästmassa än att plattsättning kan
utföras innan skinnbildning.

• Följ anvisningen för rätt tandstorlek för platta och
underlag.

Rengöring
Vatten

Skyddsföreskrifter
Oblandat pulver innehåller cement använd handskar
och skyddsglasögon vid torrbrukshantering. Läs noga
säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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Teknisk information

Densitet 1,45
Öppentid Efter blandning har fästmassan en öppentid på max 6 timmar. Applicera inte mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan

skinnbildning
Torktid Vid 18°C innan fogning eller lätt gångtrafik kan släppas på. På vägg (normalt) ca 10 timmar, Golv (normalt) ca 18 timmar. Sluthärdning

efter ca 7 dygn
Användningstemperatur +10°C till + 25°C
Lagring Torrt och skuggigt
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång Vägg (torrbruk genomsnitt) 2,5 kg/m²

Golv (torrbruk genomsnitt) 3,5 kg/m²
Övermålningsbarhet Ja med färger avsedda för betong


