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PRODUKTBLAD

SEZ Plus
CEMENTBASERAT TORRBRUK FÖR AVJÄMNING OCH REPARATION. 
SKIKTTJOCKLEK 12 - 100 MM

PRODUKTBESKRIVNING
Cementbaserat torrbruk för avjämning och reparation. 
Skikt 12 - 100 mm. Hög hållfasthet och klarar både fly-
tande och fasta konstruktioner. Endast Inomhus.

ANVÄNDNING
Hög hållfasthet och klarar både flytande och fasta kon-
struktioner. Endast Inomhus.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Snabbhärdande
Hög hållfasthet
Flytande konstruktioner 35 mm > skikt
Lämplig för de flesta golvvärmesystem
Låg krymp

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EN 13813: CT-C40-F6
EC 1 Plus R: very low emission Plus, regulated

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Cementbaserad

Förpackning 25 kg

Hållbarhet Lagringstid 6 månader i oöppnad förpackning.
Stäng öppnad förpackning omedelbart och används snarast.

Lagringsförhållanden Lagra SEZ Plus svalt och torrt

Bulkdensitet 1,75 kg/L av torrt pulver

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning Ca. 1,8 kg/m²/mm

Skikttjocklek 12 - 100 mm

Underlagets temperatur Gäller både underlag och produkt: Ej under +5˚C, 
bäst resultat vid +15 ˚C - +20 ˚C

Brukstid Ca. 30 minuter vid +20 ˚C.

Väntetid / Övermålning Gångbar: ca. 3 timmar
Beläggningsbar: ca. 24 timmar < 50 mm
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER
BLANDNING

25 kg av SEZ PLUS till 1,8 liter rent kallt vatten

MONTERINGSTID

SEZ Plus är lämpligt : 
 

För reparation, spackling, avvägning och avjämning i 
tjocka lager på solida underlag.
Avjämningsmaterialet måste finspacklas eller avjäm-
nas för att få en fin yta för limning av plastmattor.
På flytande konstruktioner av polyethylenefolie, fuk-
tisoleringar eller Lecakulor måste skikttjockleken va-
ra minst 35 mm.
Flytande konstruktion på isoleringsskivor, minst 45 
mm skikttjocklek.
För bruksläggning i tjocka skikt på fasta underlag.
I bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, kontors-
byggnader och sjukhus.
Endast för inomhusbruk. 
 

PRIMING 
 
Skikttjocklek 12-20 mm: 
 
Prima underlaget med VD för:

Reducera absorbsion (1: 5, VD:vatten)(exempel be-
tonggolv)
Förbättra vidhäftningen(1: 3, VD:vatten)(exempel 
avjämnade underlag) 
 

Applicera primern jämnt över underlaget och undvik 
pölar. 
 
Skikttjocklek >20 mm: 
 
Gör alltid en vidhäftningsslamning med 5 kg SEZ Plus 
med 0,5 L vatten 0,1 L VD. Applicera sedan SEZ Plus i 
den våta slamningen.
 
REKOMMENDERAD ARBETSMETOD 
 

Häll SEZ Plus i kallt, rent vatten och rör till en homo-
gen blandning (maskinvisprekommenderas).
Förbered underlaget enligt instruktion ovan.
Sprid ut, jämna av och forma avjämningsmassan med 
en murarslev eller spatel till en minimitjocklek av 12 
mm. För flytande konstruktion minst 35 mm.
Var noga med att kompaktera SEZ Plus.
Applicera inta bruket över dilatationsfogar.
Skydda härdande SEZ Plus från höga temperaturer, 
direkt solljus och drag.
Om golvet inte ska beläggas inom 3 dygn så ska det 
täckas med folie som måste avlägsnas 24 timmar fö-
re beläggning.
Golvvärme ska vara avstängd minst ett dygn före 
avjämning och kan sättas på efter en vecka. Öka vär-
men gradvis.
Rengör verktygen med vatten.
Använd en ren hink. 
 

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Fasta underlag som betong 
 

Fritt från lager som minskar vidhäftning, som damm, 
smuts, oljor, fetter, vax eller lösa partiklar.
Tillräcklig styrka, bärighet, dimensionell stabilitet och 
permanent torrt max 95 % RF.
Separationslager, sintrade lager och andra liknande 
föroreningar bör avlägsnas genom slipning, borst-
ning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring.
Lager av vattenlösliga lim, t.ex. sulfitlim, ska avlägs-
nas helt.
Gamla limrester ska avlägsnas mekaniskt, så grund-
ligt som möjligt.
Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, 
riktlinjer och specifikationer måste följas.
Rum som inte har en källare under sig måste för-
seglas med avseende på uppåtstigande fukt i enlig-
het med standarden. 
  

Flytande konstruktion på träunderlag 
 

Rengjord enligt ovan.
Skruva fast alla lösa brädor och skivor.
Lägg två lager korsvis med åldersbeständig polyeten-
folie. 
 

Flytande konstruktion på isolering eller Lecakulor 
 

Stabilisera underlaget med en slamning av SEZ Plus 
och Lecakulor för att få en gångbar yta. 
Lägg två lager korsvis med åldersbeständig polyeten-
folie. 
 
 

Flytande strukturer på fuktisolerande underlag, t.ex. 
beläggningar av polyeten. 
 

Se till att fogarna är ordentligt ihopsatta innan 
avjämningsarbetet påbörjas.

UNDERLAGETS KVALITÉ

SEZ Plus är lämplig på underlag av: 
 

Betong och avjämning
Folie eller fuktspärr på fasta underlag
Fyllmaterial som LECA eller likvärdigt
Isoleringsmaterial i skivor.
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UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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