Multifix Premium

Vi har tryllet bort støvet
og 40% av vekten!

NYHET:

• Flislimet som ikke støver!
• Lavere vekt - mer lim.
• Inne og ute. Også varmegulv.

Multifix Premium 3765
Multifix Premium er et nyutviklet flislim
som er opptil 60% drøyere i bruk.
Bruksområder:
• For keramiske fliser, mosaikk, natursten mm, på vegger
og gulv, både ute og innendørs.
• Velegnet også på varme gulv. Brukes på alle underlag som f.eks. betong, tegl, puss, sparklede flater og
bygningsplater.

Produktegenskaper:
Multifix Premieum er basert på ny lettfiller-teknologi
som gir opptil 60% mer utblandet lim pr. vektenhet.
• En 15 kilos sekk gir nesten like mye utblandet lim
som standard fliselim i 25 kilos sekk.
• Lettere vekt betyr mindre å bære for flisleggeren.
• Multifix Premium i pulverform er nesten "dødt".
90% av avstøvingen ved utblanding er fjernet, noe
som gir et svært renslig og støvfritt arbeidsmiljø.

Tekniske data:
Type:
Farge:
Densitet:
Arbeidstemperatur:
Blanding:
Forbruk:
Brukstid:
Gangbar/fugbar:
Lagringstid:

Sementbasert flislim.
Grå.
Pakket pulver ca 1000 kg/m3.
Ikke under 5 °C.
Best mellom +10 og +20 °C.
15 kg pulver + 6,15 ltr vann.
Fra 1,4 kg/m2, alt etter underlag,
flistype og verktøyets tanning.
Ca. 3 timer ved +18 °C.
Etter ca. 16 timer.
1 år i lukket emballasje.
Lagres svalt og tørt.

Rengjøring:
Fliser og verktøy rengjøres med vann umiddelbart.
Helse og miljø:
Etsende, irriterende. Unngå hudkontakt. Beskytt øynene.

Tekniske egenskaper:
• Lett å påføre • Lang åpentid.
• Maksimal vedheft, ute og innendørs.

Produktnummer:
• 376580110

NOBB nummer:
• 41695353

EAN kode:
• 7311980136454

Emballasje:
15 kg sekk.

Akzo Nobel Coatings AS, Casco 1411 Kolbotn. Tlf: 66 81 94 00.
www.casco.no

KRITTHUSET

VARENR: 33083

OPPLAG: 5000

11/09

Bruksanvisning:
Underlaget må være fast, rent og fritt for olje, fett
og støv. Svake og løse flater fjernes mekanisk. Sterkt
sugende underlag primes med Casco Primer 3698.
• I våte soner må gulv og vegger forbehandles med
Casco AquaStop 3635. På PVC-belegg må evt. polish
fjernes med Casco Polishfjerner, deretter skylles,
slipes og primes med Superprimer 3647.
• Før liming må vannbåren gulvvarme / varmekabler
være avslått.
• Multifix Premium røres ut i kaldt vann ved hjelp
av drill. Ikke bland mer masse enn det som medgår
på 3 timer.
• Limet påføres underlaget med tannet stålsparkel.
• På tungt belastede gulv og ved utendørs flislegging
påføres lim også på flisbaksiden. Kontroller at det
oppnås 100% oversmitting mellom flis og underlag.

