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våtrom
Fiberarmert, selvutjevnende,
sparkelmasse for gulv i våte og tørre rom
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v/20oC. Bruk sementbaserte limtyper.
Herdetid før gulvvarme settes på: 2 uker.

EN 13813
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

er CE-merket og klassifisert
som CT-C30-F7-SH100-RWCF250-B2,0
i henhold til EN 13813

Anbefalt sjikttykkelse:

5 – 40 mm

Kornstørrelse:

Maks. 1,0 mm

Tilsetningsstoffer:

Svinnreduserende, flyt- og
heftforbedrende.

Anbefalt vannmengde:

3,2 – 3,5 ltr. pr. 20 kg sekk.

Blandetid:

Min. 2 minutter med drill og visp.

Brukstid etter blanding:

Ca. 30 minutter.

Trykkfasthet og bøyestrekkfasthet:
Lagringstid
28 døgn:

Trykkfasthet

Bøyestrekkfasthet

(MPa)

(MPa)

> 30

7,8

Heftfasthet: UNI EN 13892-8:2004

> 2,5 MPa

Utleggingstemperatur:

+10 - 25˚C

Forbruk:

Ca. 1,7 kg tørrmasse
pr. m2 pr. mm tykkelse.
5 mm: ca. 8,5 kg/m2
10 mm: ca. 17,0 kg/m2
15 mm: ca. 25,5 kg/m2
20 mm: ca. 34,0 kg/m2
25 mm: ca. 42,5 kg/m2
30 mm: ca. 51,0 kg/m2
35 mm: ca. 59,5 kg/m2
40 mm: ca. 68,0 kg/m2
Ca. 0,1 – 0,15 ltr.
/Primer CP pr. m2

Ved tykkelse:

Emballasje:

Produktet leveres i 20 kg sekker.
960 kg pr. Europall, beskyttet med
krympeplast.

Lagring:

Produktet må lagres tørt og er
i uåpnet originalemballasje holdbart
i minst 12 måneder.
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