TOPCRETE
Fliselim/FIX
Plastforsterket/
sementbasert
TOPCRETE FLISELIM/FIX er en plastforsterket sementbasert fliselim for
montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor (ikke lys),
skifer, klinker og fasadestein på gulv og vegg, inne og ute. Er også egnet som
sparkel i 0-10 mm tykkelse. Kan brukes på flater med gulvvarme. Best før: 12
mndr etter påstemplet produksjonsdato hvis lagret tørt i uåpnet
originalemballasje.
Underlag: Brukes på underlag av betong, lettklinkerblokker, puss, gipsplater og
gamle fliser.
TOPCRETE FLISELIM/FIX er diffusjonsåpent. Det har høy trykk- og slagfasthet,
og har innebygget herder i pulverform.
Farge: grå

BRUKSANVISNING
Viktig før du
begynner:

En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med ADDA
TOPFLEX grunning, korrekt blandingsforhold, bruk av riktig tannsparkelstørrelse
(4–10 mm) og temperatur over 6 °C. For legging av fliser/stein ute, store fliser
eller gulv som utsettes for belastninger, skal det påføres lim på baksiden av
flisene for å sikre full kontakt. Er det annet materiale i underlaget enn det som
beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes.
Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er
veiledende, og forutsetter en temperatur på 23 °C i luft/underlag/materiale samt
en luftfuktighet på 50 %. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som
har begynt å herde i blandekaret må ikke tilsettes mer vann.

Underlag:

Underlaget skal være rengjort og fritt for støv, fett, olje og vann. Det skal primes
med ADDA TOPFLEX før liming, og primeren skal være tørr før limpåføring.
Glatte eller malte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med
TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel må primes med ADDA TOPFLEX blandet
1:2 med vann. I våtrom påføres en av Adda’s membraner før liming. Membran
skal normalt ikke dekkes med primer før liming. Til lyse marmorfliser brukes
TOPCRETE HVIT.

Blanding:

Vannforbruket er ca.1,25 ltr pr. 5 kg pose og ca. 5 ltr pr. 20 kg sekk. Pulveret
helles i vannet under kraftig omrøring (3 min). La blandingen stå i ca. 3 minutter
før den røres opp igjen til en smidig konsistens (30 sek). Vannmengden må ikke
overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer
vann.

Påføring:

TOPCRETE FLISELIM/FIX trekkes på underlaget med en tannsparkel (se tabell
for forbruk og tannsparkler). Flisene monteres innen 20 minutter. Overflaten må
ikke være skinntørket. Flisen presses og vris på plass slik at full vedheft oppnås.
Varmekabler bør ikke settes på før etter 14 dager.

Fuging:

Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG
eller GROVFUG anbefales. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres
etter 1 døgn v/23oC i luft og underlag. På ikke-sugende underlag må man vente i
minst 3 dager før fuging.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:

Det bør være minimum +6oC i luft/underlag og flis

Blandingsforhold:

Ca 0,25 liter vann pr kg
Ca 1,25 liter vann pr 5 kg sekk
Ca 5 liter vann pr 20 kg sekk

Forbruk:
Ca forbruk i kg/m2:
Sparkel
m/tanning
Flisstørrelse
Inntil 10x10cm

20x20 og 15x30cm

Inntil 30x30cm

Større enn
30x30cm

4x4
mm

6x6
mm

8x8
mm

10x10
mm

Flisens
bakside

1,8

plan

3,0

glatt/ru

4,0

rillet/knaster

6,0

rillet/knaster

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

20 min (avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne).

Brukstid:

2 timer (avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne).

Rengjøring:

Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS PLUSS.

Emballasje:

5 kg pose - 20 kg sekk (49 stk. 20 kg sekker pr. pall)

Lagring:

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