
Cementbundna, plasticerade delvis självutjämnande 
fästmassor, FB 1100 och FB 1200 för plattor på betonggolv

Produktdata
Nr B 66101
Nov 12
MBE 7:38

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för 

FlytFix FB 1100 15 kg säck Betonggolv äldre än 12 månader
FlytFix FB 1200 15 kg säck Betonggolv äldre än 3 månader

Materialåtgång/verktyg
Plattyp Golv Spackel Tandning

<300x300 mm 6,0 kg/m2 FB 385 10/20 mm
<450x450 mm 7,5 kg/m2 FB 386 12,5/20 mm
>450x450 mm 9,0 kg/m2 FB 387 15/20 mm

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets 
struktur.

Produktbeskrivning
CC Höganäs FlytFix FB 1100 är en cementbunden plasticerad 
delvis självutjämnande fästmassa för plattor på betonggolv äldre 
än 12 månader. Baserad på Portlandcement.
CC Höganäs FlytFix FB 1200 är en cementbunden plasticerad 
delvis självutjämnande fästmassa för plattor på betonggolv äldre 
än 3 månader. Baserad på Vit Portlandcement.
FlytFixen är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning 
med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data
Densitet 1700 kg/m3

Lägsta användningstemperatur +10°C
Tryckhållfasthet* Ca 20 MPa (ca 200 kp/cm2)
Böjdraghållfasthet* Ca 5 MPa (ca 50 kp/cm2)
Dragvidhäftning mot betong* Ca 1,1 MPa (ca 11 kp/cm2)
Användningstid Ca 1 timme efter tillredning

* Laboratoriemätning.

Användningsområden
Fästmassorna är lämpliga att användas till stora betonggolv såväl 
inom- som utomhus och kan användas i torra som våta utrymmen. 
Fästmassorna lämpar sig bäst för storformatiga plattor, typ 
Granitkeramik eller storformatiga plattor i serie Höganäs.

Underlag, förarbeten
Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt 
från fett, formolja, rost och liknande. Temperaturen skall överstiga 
+10°C på såväl underlaget, bruket och plattorna under plattlägg-
ningen samt 2 dygn därefter.
Underlaget primas med Primer FB 5 utspädd, 1 del FB 5 och 3 delar 
vatten, för att öka vidhäftningen mellan underlag och fästmassa.

Tillredning
FlytFix FB 1100 och FB 1200 levereras som torrbruk och skall 
blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Montering på golv
Fästmassan arbetas in i underlaget med halvcirkelformad spackel 
(se tabell). Tryck fast plattorna med en vibrerande rörelse mot 
underlaget. 
För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter 
appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild 
uppmärksamhet bör iakttagas för storformatiga plattor och plat-
tor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Fästmassa som 
trängt upp till mer än halva fogdjupet skrapas bort.
Större golvytor skall indelas i fält med mjukfog, fältstorleken är 
beroende av flera faktorer. Hänsyn måste tagas till krympning, 
temperaturrörelser och fuktrörelser i betongkonstruktionen samt 
nedböjning på grund av statisk eller rörligt last. På ett betongbjälk-
lag bör längsta sida inte överskrida 6 m men på en gammal  
betongplatta kan man tillåta betydligt större fält. Vid tveksamheter 
kontakta CC Höganäs.
Golvbeläggningen avskiljs med mjukfogar från väggar, pelare, 
fundament etc. Mjukfogar utföres i plattskiktet, kvadratiska ytor 
eftersträvas, omgivna av mjukfogar. Dessa utföres då i samma 
bredd som golvets fogar i övrigt med CC Höganäs Habenit 53 alt. 
Habenit 54.

Fogning
Golvytan får beträdas tidigast efter 5 timmar varefter fogning kan 
ske med CC Höganäs KlinkerFog alternativt CC Höganäs FlytFog. 
Se separata anvisningar.
Håll fogarna fuktiga under de första 3 dygnen. Plattorna kan 
belastas med gångtrafik efter 12 timmar och trafikbelastas efter 
ytterligare 2 dygn.

Lagring och transport
FlytFix FB 1100 och FB 1200 skall lagras och transporteras i torrt 
utrymme och i sluten förpackning. 
FlytFix FB 1100 är försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt 
krom och är effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag 
vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra 
ökad risk för kromallergi. Max. lagringstid 12 månader.

Skyddsföreskrifter
Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar 
huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras 
oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och 
långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement 
kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 
minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. 
Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. 

Försäljning
CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och 
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste 
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom 
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se
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