
Produktblad

Pro Fiber 24H
Pro Fiber 24H är en fiberförstärkt, snabbhärdande, pump-
bart och självutjämnande avjämningsmassa. Skikttjocklek 
4-30mm. 

Användningsområde
Pro Fiber 24H rekommenderas för renovering av bostäder, 
kontor och offentlig förvaltning i inomhusmiljö. Lämpliga 
underlag inomhus; gips, klinker, trä, spånskiva, lättbetong 
m.m. Kan användas till el- och vattenburen golvvärme samt 
flytande konstruktioner. Underlaget ska vara rent och fritt 
från damm, smuts, fett, cementhud eller andra förorening-

Blandning handläggning
Blanda i hink eller större fat med plats för 3-4 säckar (lämplig volym 75-100liter). Pro 
Fiber 24H blandas med 4 liter vatten per 20kg säck.
Häll först i 1 del av vattnet i blandningskärlet för att sedan tillsätta Pro Fiber 24H. Häll se-
dan i resten av blandningsvattnet i kärlet och blanda med vispförsedd borrmaskin eller 
turbinvisp till en klumpfri och lättflytande massa (blandningstid cirka 2minuter). Vattnets 
temperatur bör vara mellan +5°-+20°. Vattenmängden minskas med 0,5-1 liter vid fall-
byggnad.

Blandning maskinläggning
Vid maskinläggning ska lämplig blandarpump användas. 
Vattenhalten ställs in till 20%. Rätt vatteninblandning kontrolleras med ett flytprov. Vid 
rätt flytförmåga ska flytförmågan vara 145-155mm. Kontrollera också att massan är väl 
sammanhållen och fri från separation.  

Vattenmängden minskas med 0,5-1 liter vid fallbyggnad.   
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ar som kan försämra vidhäftningen. Underlagets ythållfasthet bör vara >1,0 MPa. Och 
underlaget bör hålla minst +10°.  För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslo-
kalen ligga mellan +10°-+25°. För bättre vidhäftning använd Pro Primer 5.0 som arbetas 
in i underlaget. Det rekommenderas att en enkel avvägning görs före spackling. Avviker 
golvtoleranserna avseende storbuktighet och lutning från föreskriven tolerans, bör gol-
vet punktas upp på lämpligt sätt.



Förpackningsstorlek

Skikttjocklek

Artikelnummer

Materialåtgång

Användningstid

Gångbar

Beläggningsbar

Flytförmåga

Lagring

Tryckhållfasthet

Böjdraghållfasthet

Ytdraghållfasthet

Nötningsmotstånd

Krympning

Brandklass

PH i uttorkat material

20 kg

4-30 mm

PF25

1,65kg/m² och mm

15 min

Ca 1-3 timmar vid 20°

1 dygn

145-155 mm (SS923519, 50-22mm)

6 månader

C30

F8

>1,5 MPa

RWFC 250

<0,5

A2fl-sl (EN 13501-1)

Ca 11

För bättre vidhäftning - använd NAXB Pro Primer
Åtgång normalt sugande underlag 1:3 räcker till ca 10m2
Golvgipsskiva/Spånskiva spädes 5:1 räcker till ca 5m2
Kraftigt sugande material, prima 2 gånger 

På klinker/sten strö i spackelpulver eller fin sand och borsta in i den våta primern. 
Primern fördelas jämnt över golvytan, och arbetas in i underlaget. Undvik pölbildning. 

Avjämning och spackling på primer bör ske inom max. 24 timmar.

Finns i 1-liter och 5-liters förpackning                  
Art.nr PP10 / PP50

Applicering
Vid utläggning pumpas eller hälls 
avjämningsmassan på underlaget 
och flyter själv ut till en jämn och 
plan yta. Bearbeta vid behov mas-
san med en tandad spackel. Vid 
rumstemperatur är massan arbet-
bar ca 25 minuter och öppentiden 
är ca 15 minuter.
Normalt är ytan gångbar efter ca 
2-4 timmar och beläggningsbar ef-
ter 24 timmar i upp till 30mm skikt. 
Den angivna torktiden förutsätter 
rumstemperatur +20°,50% RF och 
visst luftombyte. 

Primning skall göras mellan skikten 
vid flerskiktsspackling. 
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