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Lakka Saneringsfix S2
Användningsändamål
Lakka Saneringsfix S2 är en
dammfri, mycket flexibel och dryg
saneringsfix med lättfiller för
uppsättning av keramiska plattor
och naturstensplattor i torra och
våta utrymmen inne och ute.
Produkten uppfyller kraven för klass
C2TES2.
Lämpar sig för plast, mål-, kakel-,
klinker- och vanliga stenbaserade ytor
samt ytor behandlade med Lakka
Membran
och
Lakka
Primer
(fuktspärrade) och ovanpå byggskivor.
Dessutom lämpar sig produkten för
plattläggning
av
bland
annat
plåtbadrum samt för objekt där det kan
förekomma avsevärda spänningar i
underlaget.
OBS!
Beakta
skivtillverkarens
anvisningar när du lägger plattor på
byggskivor.
Arbetsförhållanden
Rekommenderad
temperatur
för
underlaget, fixen och omgivningen är
över +10 °C under arbetet samt minst
2 dygn därefter.
Behandling av underlaget
I våta och fuktiga utrymmen ska
vattenisolering göras enligt gällande
instruktioner.
Ytan som ska plattsättas måste vara
ren och dammfri. Ämnen som
försämrar vidhäftning (fett, slipdamm
osv.) måste tas bort innan fixen
appliceras.

Underlag med plasttapet, målarfärg
och plattor måste vara hela och sitta
ordentligt
fast
i sitt
underlag.
Plasttapeter, plattor och målade ytor
görs sträva med grovt slippapper,
varefter slipdammet avlägsnas.
När plattorna läggs på betonggolv,
måste ytan vara träriven eller så måste
cementlimmet ha avlägsnats från
betongytan.
Koppla bort eventuell golvvärme minst
2 dygn innan du sätter plattor på golv.
Du kan koppla på golvvärmen en
vecka efter fogning.
Blandning
Blanda pulvret i rent rumstempererat
vatten i ett rent blandningskärl medan
du rör om med en elektrisk borr
utrustad med omrörare. När du har
blandat i hela pulvermängden i vattnet,
ska du fortsätta att röra om i cirka en
minut, tills massan är jämn och
klumpfri. Låt fixmassan stå cirka 10
minuter (15–20 min om temperaturen
är under 15 °C) varefter massan ännu
behöver röras om i cirka 1 min. Nu är
massan
klar
för
användning.
Brukstiden är cirka 3–4 timmar efter att
vattnet tillsatts.
Utförande av arbetet
Applicera fixen på den yta som ska
plattsättas med putsspackelns släta
kant och tryck kraftigt. Applicera på en
så stor yta som du hinner plattsätta på
cirka 20–30 min. Drag, hög temperatur
och sugande underlag förkortar
öppentiden.
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Dra ut fixen med den tandade kanten
(tänder 6*6*6 mm).
Tryck
plattorna kraftigt mot underlaget och
knacka dem genast ordentligt fast.
Du kan ännu försäkra dig om att fixen
tar genom att dra loss en platta cirka
15 minuter efter plattsättning, varvid
cirka 80 % av plattans yta ska vara
täckt med massa. Avlägsna massa,
som tränger upp till över halva plattans
tjocklek.
Du kan justera plattornas läge under
cirka 10–15 minuter från fastsättning.
Om du använder stora plattor måste du
applicera massa även på plattans
fästyta. Ett kaklat golv får beträdas
tidigast efter 2 dygn.

Tvätt av arbetsredskapen
Tvätta arbetsredskapen med vatten
genast när arbetsfasen är klar. Torkad
fix kan avlägsnas mekaniskt. Släpp
inte ut produkt i avloppet. Pulver och
härdad produkt kan sorteras som
byggavfall.
Papperssäcken
kan
brännas.
Fogning
En kaklad vägg kan under normala
förhållanden fogas efter 1 dygn med
Lakka Fogmassa. Foga golv tidigast
efter 2–3 dygn. Hörn, fogar och
expansionsfogar fogas med silikon
eller motsvarande.
Kvalitetskontroll
Lakan Betoni följer ett
ISO9001-kvalitetssystem.

certifierat

Härdningstid
Härdningstiden
är beroende
av
skikttjockleken,
temperaturen,
underlagets
egenskaper
samt
ventilationen. På ett betongunderlag
härdar ett cirka 10 mm tjockt skikt på
ett dygn (18–20 °C).
Förvaring
Förvaras torrt loss från marken (på
lastpall), skyddat för fukt. Rätt förvarad
håller sig fixen ett år i en sluten
förpackning.
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Tekniska data
Bindemedel
Specialegenskaper

Cement
- Nästan dammfritt
- Flexibilitetsklass S2
- Rinner inte
- Lång öppentid
- Väderbeständig
- Dryg

Färg

Grå

Maximal
kornstorlek
Vattenåtgå
ng (l/20 kg)
Brukstid från
vattentillsats
Öppentid
Åtgång

ca 0,3 mm

Förp.storlek

ca 6,0 (= 30% av
torrsubstansen)
ca 3–4 timmar
ca 30 minuter
ca 2,2–2,4 kg/m²
(6*6*6 mm
tänder, 10*10 cm
platta).
20 kg

OBS!
Det här är en sammanfattning av produktens
egenskaper, inte en komplett
arbetsbeskrivning. Bekanta dig noga med
arbetsbeskrivningen och övriga instruktioner
som beskriver arbetsfasen innan du påbörjar
arbetet. Vid behov måste användaren påvisa
att de instruktioner som gäller de olika
arbetsfaserna har följts.

Arbetarskydd
Irriterar ögonen, andningsorganen och
huden. Förebygg uppkomsten och
spridningen av damm eller använd
andningsskydd. Undvik att få ämnet på
huden och i ögonen. Om du får ämnet i
ögonen ska du omedelbart skölja med en
riklig mängd vatten och uppsöka läkare.

