1055 FIBER MAXI
TEKNINEN TUOTELEHTI
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TUOTEKUVAUS
1055 Fiber Maxi on sementtipohjainen, kuituvahvistettu pumpattava kaato- ja tasoitusmassa. Tuote edellyttää kevyttä mekaanista
työstöä hammastetulla lastalla muodostaakseen lattian asennuksen vaatiman sileän pinnan. 1055 Fiber Maxi on laatoitettavissa n.
3 tunnin kuluttua kuivissa tiloissa ja vesieristys voidaan tehdä 6 tunnin kuluttua. Parhaan matonasennustuloksen saamiseksi tulee
pinta hienotasoittaa ennen muovimaton liimausta. Annetut ajat edellyttävät ilman lämpötilaa + 20 C, enintään 50 % suhteellista
kosteutta ja riittävää ilmanvaihtoa.

KÄTTÖALUE
1055 Fiber Maxi on tarkoitettu sisäkäyttöön uudis- ja korjausrakentamisessa betonin, laattojen ja 22 mm lattialastulevyn tasoitukseen,
8-50 mm kerroksina ( kevytbetonille 8 -20 mm kerroksina). Tasoite soveltuu lattialämmityksen kanssa käytettäväksi ja se on
erityisesti kehitetty kaatojen tekemiseen, mutta soveltuu myös tavalliseen lattian tasoitukseen. 1055 Fiber Maxia voidaan käyttää
myös kelluvissa rakenteissa kuivissa tiloissa. Käytä aina verkkoa tasoittaessasi lattialastulevyn päälle.

TYÖOHJE
Puhdistus: Varmista, että alustalla on hyvä pintalujuus ja siinä ei ole pölyä, likaa, liimajäämiä, maalia yms. Sementtiliima jyrsitään
pois. Alustan tulee pysyä vähintään + 10 C:ssä ja suhteellinen kosteus alle 95 %:n. Alustasta nousevan kosteuden tapauksessa,
ota yhteyttä Bostikiin. Esikäsittely: Pohjusta Bostik Primer 6000:lla erillisen ohjeen mukaisesti. Voimakkasti imevä alusta voi vaatia
toisen pohjustuksen. Anna kuivua. Sekoitus: Sekoita 25 kg jauhetta 4,25 - 4,75 litraan puhdasta vettä (+5 C - + 25 C). Aina ensin
vesi astiaan, johon jauhe sekoitetaan vahvalla porakonevispilällä paakuttomaksi massaksi. Levittäminen: Tasoite voidaan pumpata
tai kaataa alustalle kaistoittain. Lattiakaatoja tehtäessä, aloita levittäminen seinien vieriltä. Tasoita tarvittaessa teräslastalla. Huomioi
tasoitteen lyhyehkö avoin aika (n. 15 min) välttääksesi kasaumia ja epätasaisuuksia. 1-2 tunnin kuivumisajan (+ 20 C) jälkeen
tasoitteen päällä voi varovasti kulkea, ja poistaa mahdolliset epätasaisuudet. Pinta tulee suojata liian nopealta kuivumiselta.
Lämpöpuhaltimia ja ilmankuivaimia ei saa käyttää. Menekki: 1,8 kg/m2/mm. Varastointi: 6 kk avaamattomassa pakkauksessa,
kuivassa ja viileässä.

TYÖSUOJELU
Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa
käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käsittelyä
Sidosaine

Erikoissementti

Leviävyys

135 - 145 mm (SS923519 ,
50 x 22 mm)

Täyteaine

Luonnonhiekka maks 2 mm

Kerrospaksuus

8 -50 mm (8 - 20 mm kevytbetonilla)

Vesipitoisuus

17 -19 %, kaatoja tehtäessä:
4,25 l/25kg, tasoituksessa:
4,75 l/25kg

Työskentelylämpötila

+10 C - +25 C.

Menekki

1,8 kg per m2 ja mm

Käyttöaika

15 minuuttia

Työvälineiden puhdistus

Välittömästi vedellä

Ominaisuudet käsittelyn
jälkeen
Puristuslujuus

C30

Taivutuslujuus

F8

Pinnan vetolujuus

> 1,5 MPa

Konttorituolin pyöräkuorman
kesto

RWFC 350 N

Käveltävissä

n. 3 tuntia

Kuivuneen materiaalin pH

10,5 - 11,0
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