TOPCRETE FLYT

TOPCRETE FLYT er en sementbasert fleksibel flismørtel for montering av store
keramiske gulvfliser, spesialkomponert for store gulvareal. TOPCRETE FLYT er en
enkomponent plastforsterket mørtel som bare skal tilsettes vann. Inneholder
herder i pulverform.
TOPCRETE FLYT er et mørtellim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og
gode heftegenskaper brukes på stabile, bæredyktige gulv av betong eller
sementpuss. Den kan ikke brukes på sponplater. Den er tilsatt plastiserende og
vannreduserende stoffer som gir den flytende konsistens og god dekkevne uten å
øve stort trykk på flisene under legging. Kortere arbeidstid, økonomisk i bruk.
TOPCRETE FLYT er kun anvendelig ved liming til puss eller betongunderlag.
Det er kun egnet til gulv.

BRUKSANVISNING
Forarbeid:

Underlaget skal være rent og uten fett og støv. Betong, mørtel og sparkel skal
grunnes med TOPFLEX grunning blandet 1: 2 med vann.

Blanding:

Pulveret røres ut i vann til en smidig konsistens. Vannforbruket er ca 5,0 ltr pr 20
kg sekk.

Utlegging:

Mørtelen trekkes på underlaget med en tannsparkel. Dens flytende konsistens gjør
at det lettere oppnås 100% heldekkende limflate. Det kan legges flere kvm på
samme arbeidstid. Ved legging av fliser ute, er tilstrekkelig fall og 100 %
limdekning en forutsetning. Limlegger med bredde 50-60 cm kan med fordel
benyttes. Flisene monteres innen ca 20 minutter. Overflaten må ikke være
skinnherdet. Flisene legges på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør
ikke slås på før etter 4 uker. Kontroller dekkevnen ved å løfte opp fliser under
arbeidets gang.
Fuging startes tidligst 1 døgn (ved 20°C) etter flisleggingen med PERLEFUG,
PROFFUG eller GROVFUG. For å få full effekt av et fleksibelt fliselim, skal også
fugemassen være fleksibel. Fleksible og tette fuger oppnås ved å tilsette
fugemassen ARMIFLEX eller FUGEFORSTERKER. Hjørner fuges med
VÅTROMSILIKON. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur
på 23 °C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50 %.
Lavere temperatur i underlag og luft tilsier lenger herdetid, og dermed lenger
ventetid før fuging.

Rengjøring:

Flis og redskap rengjøres umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med
UNIRENS PLUSS.

TEKNISKE DATA
Brukstemperatur:

Ned til +6oC i luft og underlag

Blandingsforhold:

5 liter vann pr 20 kg sekk

Forbruk:
Ca forbruk i kg/m2:
Sparkel
m/tanning
Flisstørrelse
20 x 20 og 15 x 30 cm

6x6mm

8x8mm

10x10mm

2,5

Inntil 30x30cm

Glatt / ru

3,0

Større enn 30x30cm

Flisens bakside

rillet/knaster

5,0

rillet/knaster

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75 o.
Åpentid:

20 – 30 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne.

Brukstid:

Ferdig masse må brukes innen 60 minutter. Masse som har begynt å herde i
blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Rengjøring:

Redskaper rengjøres umiddelbart med vann.

Emballasje:

20 kg sekk

Lagring:

12 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet
emballasje
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