
Produktblad
Pro Multi Flex Light Adhesive
Cementbaserad lättfix för golv och vägg till stora keramiska plattor, glas-
mosaik, marmor och natursten. Godkänd i NAX B Wetroom System och 
fungerar till golvvärme.

Användningsområde
Pro Multi Flex Light är en flexibel, lätt fästmassa. Lämpliga underlag är 
betong, golvspackel, puts, våtrumsskivor, gipsskivor. Lättfixet är ca.25 % 
drygare än ett standard fix

Arbetsbeskrivning
Underlaget skall vara rent, fast och hårt. Golvvärmen skall vara avstängd vid
 montering av keramiska plattor och först sättas på igen efter 4 veckor. 
Betongen skall vara minst 3 månader gammal före plattsättning. På sugande ytor som betong, puts eller 
spackel skall ytan primas.

Lättfixet (15 kg) blandas med 4,9 liter rent kallt vatten, Använd stark och långsam blandare och blanda till 
en homogen knutfri massa. Låt stå i 2 minuter och rör upp fixet igen, nu är det färdigt för användning. Mas-
sans temperatur bör ligga på +10C - +20C.

Stryk ut och jobba in lättfixet med tandspacklens släta sida för optimal vidhäftning. Vänd sedan spackeln 
och tanda ut till rätt tjocklek för vald format på keramisk platta (se åtgångstabell och val av tandad spack-
el). Lägg inte på större ytor än vad du hinner plattsätta inom 15 minuter. Tryck och vrid plattorna på plats 
i lättfixet, se till att få 100%-ig bakfyllnad. Plattornas baksida skall vara fria från damm och talk och ha en 
temperatur på minst + 5C. Plattorna kan justeras upp till 15 minuter. Avlägsna fästmassa (före uthärdning) 
som har trängt upp mellan plattorna. Fogning av vägg efter 12 timmar och golv efter 24 timmar (+20C, 50% 
RF). Ohärdat fix kan tvättas bort med ljummet vatten och härdat tages bort mekaniskt eller med syratvätt.

Produkten innehåller cement och är märkt irriterande. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.
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Bindemedel

Ballast

Brukstid i hink

Monteringstid

Färg

Fogbar efter

Gångbar efter

Arbetstemperatur

Åtgång

Lagring

Artikelnummer

Specialcement

Natursand max 0,5 mm

Ca 3 h - blandad

Ca 20 min vid 18°

Vit

Ca 24h golv - 12h vägg

Ca 24 h vid minst 18°

Minst +5°

1,2-3,4 kg/ m²

12 M, torrt och svalt oöppnad
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