
Revisionsdatum: 2014-10-28

Användningsområde
Probau Flexfix används till montering av t ex alla typer 
av keramiska plattor, klinker, mosaik, natursten och 
granitkeramikplattor, på golv och vägg, i våta och torra 
utrymmen, inom och utomhus. Probau Flexfix är lämp-
lig på underlag som betonggolv med och utan golv-
värme, puts, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, gamla 
keramiska plattor, målade ytor, terrazzo, cement/an-
hydritbaserade spackel, samt rumsstora betong- och 
lättbetongelement med måttlig krympning, rörelse 
och deformation.

OBS! Den grå färgen kan få färggenomslag och Pro-
bau Flexfix är inte lämplig vid plattsättning av t ex 
tunna plattor, ljus marmor, glasmosaik, mm. 

Förbehandling av underlag
Underlaget ska ha bärighet och vara fast, rent och fritt 
från damm, cementhud, fett, svaga ytskikt eller andra 
föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underla-
gets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte under-
skrida 0,5 MPa. Underlaget ska primas med Probau vid-
häftarprimer som spädes enligt anvisning och ska torka 
innan applicering sker med Probau Flexfix. Temperatur 
i underlag, material och lokal ska vara 10–25 ºC.

OBS! I våta utrymmen ska underlag tätskiktas en-
ligt gällande regler.

Blandningsanvisning 
Fästmassan blandas med borrmaskin med visp, med 
vattentillsats på 28–30 % (5,6–6,0 l/20 kg) till klumpfri 
massa som får vila 5 minuter. Omröres därefter nog-
grant innan användning. 

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. Fästmassan har en användnings-
tid på max 6 timmar. Jämna inte ut mer fästmassa än att 
plattsättning utförs innan skinnbildning sker på ytan.

Beläggningsmaterialet som ska monteras, fästs genom 
att det trycks eller vrids på plats i den fuktiga fästmas-
san. Kontrollera regelbundet att materialet som mon-
terats på plats i fästmassan har full täckning på baksi-
dan. Vid vissa arbeten som t ex balkonger och fasader 
utomhus, bassänger, mm. kan det vara nödvändigt att 
man lägger fästmassa både på underlag och platta för 
att få 100 % täckning. Fältindelning med rörelsefog bör 
användas vid arbetsytor över 36 m² samt vid ytor med 
över 8 m längd. 

Efterbehandling
Fogning kan normalt utföras på väggytor efter 10 tim-
mar och golvytor efter 18 timmar, men är beroende av 
rumstemperatur och beläggningsmaterialets sugför-
måga.

Lagringstid och förpackning 
Torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från pro-
duktionsdatum. Flexfix 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 gäl-
lande lagringstid, för senare användning, eller blandas 
med vatten och får härda. Kan då deponeras som byg-
gavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten 
får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i pro-
dukten är kromatreducerad.

För mer information kontakta vår 
säljorganisation.

Flexfix
Probau Flexfix är en smidig och lättbearbetad cementbaserad, 
plastförstärkt, flexibel, frostsäker, vattenfast grå fästmassa 
(C2TE) med brett användningsområde. 
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Tekniska data
Produktegenskaper, jämför EN 12004 C2TE 

Arbetsbar (öppentid), max 6 tim

Densitet 1 450 kg/m³ 

Torktid vid 20°C för fog-
ning/lätt gångtrafik 

10–18 tim

Tid för genomhärdning 7 dygn

Arbetstemperatur 10–25° C

Materialåtgång vägg ca 2,5 kg/m²

Materialåtgång golv ca 3,5 kg/m²


