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Bassengsystemer
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InnlednIng
LATICRETE har levert membraner, fugemasser og 
flislim til svømmebassenger i over 50 år over hele 
verden. Det siste kjente prosjektet var The Water Cube, 
svømmeanlegget i Beijing OL i 2008. LATICRETE 
kan tilby et komplett sortiment fra vanntetting av 
betongkonstruksjoner, spesial lim til glassmosaikk, 
bassengfliser, epoksy og sementbaserte fugemasser. 
LATICRETE tilbyr en 10 års Systemgaranti på samtlige 
LATICRETE produkter.

Pust lett, og sikrere
Et komplett system med lavemisjons 
produkter.

LATICRETE INTERNATIONAL. Inc. er 
en av de første produsenter av flis og 
stein innstalasjonsmaterialer, som tilbyr 
Greenguard miljøsertifisering basert på 
kriterier brukt på U.S.EPA, OSHA og 
USGBC’s LEED-CI program.

Greenguard og EC sertifikatet garanterer 
en forsikring av spesifiserte Laticrete 
systemer, som ivaretar passende standarer 
for god luftkvalitet uten flyktige organiske 
stoffer. VOC.
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KonstrUKsJon - flIser
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Latapoxy L

Latastøp

Lataflex membran bånd

Laticrete 3701 veggmørtel eller Laticrete 254 Platinum

Latalastic membran

Latapoxy 24 Hydro Proofing membran

Laticrete 254 Platinum eller Laticrete 73/Crete 211 pulver

Spectralock eller Permacolor fugemasse

Latictrete Swimming Pool Silikon + bunnfyllingslist
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KonstrUKsJon - mosaIKK
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Latapoxy L

Latastøp

Lataflex membran bånd

Laticrete 3701 veggmørtel eller Laticrete 254 Platinum

Latalastic membran

Laticrete 285 Glas Tile Adhesive

Spectralock eller Permacolor fugemasse

Latictrete Swimming Pool Silikon + bunnfyllingslist

Svellebånd
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renneløsnInger

SyStem WieSbaden

SyStem FinSk renne
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Tettesjikt, Latalastic
Lataflex tettebånd
Flislim 254 Platinum/73-211Crete
Mørtel, Latastøp
Kapilærbryt, Latapoxy med sand
Fugemasse
Bevegelsesfuge. Latasil Swimmingpool.
Betong
Isolasjon
Rep. mørtel Latastøp

Fliser

Bunnfyllingslist
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Tettesjikt, Latalastic
Lataflex tettebånd
Flislim 254 Platinum/73-211 Crete
Mørtel, Latastøp
Kapilærbryt, Latapoxy med sand
Fugemasse
Bevegelsesfuge. Latasil Swimmingpool.
Betong
Isolasjon
Rep. mørtel Latastøp

Fliser

Bunnfyllingslist

Epoxy Fugemasse. Spectralock

Kapilærbryt - flislim. Latapoxy 300
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SyStem WieSbaden

detalJløsnInger

baSSengdySer
baSSengbelySning
trinn 1

baSSengbelySning
trinn 2
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Membran-tettesjikt. Latalastic/Latapoxy 24 Hydro Proofing
Kapilærbryt, Latapoxy med sand
PVC Klemring/rustfri flens
Kapilærbryt, Latapoxy 24 Hydro Proofing
Dyse munnstykke
Flislim
Puss-sparkel: 3701 Mortar/254 Platinum
Keramiske fliser
Betong
Utsparing
Lampe til basseng

Støttemateriale

AM

SG

SH

Forskaling

Utsparing for kapilærbrytende 
materiale.
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detalJløsnInger

gulvgjennomFøringer

rekkverkStolpe
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Membran-tettesjikt. Latalastic/Latapoxy 24 Hydro Proofing
Påstøp motolittisk. Latastøp med Latapoxy L.
Kapilær bryting. Latapoxy L med sand fyllstoff
Flislim
Fugemasse
Betong
SlukBA
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Tettesjikt. Latalastic/Latapoxy 24 Hydro Proofing
Kapilær bryting. Latapoxy L med sand fyllstoff
Flislim
Fugemasse
Bevegelsesfuge. Latasil Swimmingpool
Rekkverkstolpe
BetongB
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dilataSjonSFuge

detalJløsnInger
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Lataflex flexibelt tettebånd
Latalastic/Latapoxy 24 Hydroproof
Latasil Swimmingpool
Bunnfyllingslist
Isolasjon
Latalastic
BetongB

2 B16543
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UtBedrIng av 
BetongKonstrUKsJonen
Selve betong trauet må være i vanntett betong. Det 
betyr en betong med lavt v/c tall og en tykkelse 
på minimum 200mm. Bestandighetsklasse må 
være M40 eller MF40 og det må brukes lavalkali 
sement og ikke reaktivt tilslag. Betongkvaliteten må 
tilfredsstille kravene i NS 3473 eller NS-EN 206-1. 

Betong trauet må være separert fra under og 
sideliggende konstruksjoner og kunne gli mest mulig 
fritt. Bunnplaten og veggene bør støpes i en runde. 
Hvis ikke det gjøres må det legges inn ”waterstop”, 
svellebånd og injeksjonslanger i støpeskjøten mellom 
bunnplaten og veggene. Betongen må tildekkes 
snarest mulig. Membranlegging eller flislegging kan 
tidligst starte ca. 1 mnd etter støpingen.

Bassenger er sjelden rette, jevne eller uten 
forurensninger forutfor påføring av membran 
eller flislim. Ufullstendig forarbeid og rensing 
er hovedårsakene til at sparkelmasser og 
smøremembraner ikke fungerer som de skal. All løs 
betong skal være fjernet, og overflaten skal være 
ren for fett og støv.
Høytrykkspyling med vann: 5.000 Psi -8.000 Psi 
(34 -54Mpa) for å fjerne store mengder forurensing 
og skape et forbedret underlag til sparkelmasser. 
2-3mm av overflaten på betongen fjernes.
Høytrykkspyling med vann: 1.000 Psi (6.8Mpa) 
for å fjerne fett, støv og løs betong. Brukes sammen 
med vaskemidler for betong.

Lavtrykkspyling med vann: Vanlig hageslange og 
stiv børste. OK hvis betongen ikke er defekt eller 
innholder olje.
Fresing eller blastring med stål kuler: For å fjerne 
eksisterende maling.

Underlaget som skal påføres membran eller lim må 
være rett. Maksimum tillatte ujevnhet er 3mm pr. 3 
meter lengde.

vegger
Ujevnheter 2 -6 mm: Sparkles ut med Laticrete 254 
Platinum flislim 

Ujevnheter 6 - 50 mm: Sparkles ut med Laticrete 
3701 vegg- og gulvmørtel. Legg i tykkelser på 
12mm av gangen. 

Bassengbunn
Når det sparkles opp ny bunn i bassenget, skal det 
legges mykfuge rundt alle basseng veggene i høyde 
med støpen. Det skal også legges inn mykfuge i alle 
brekkpunkter. En vanlig skade årsak i basseng er at 
påstøpen løsner. Tynnere påstøp (50-100mm) løsner 
lettere og må limes fast med et epoksy lim. Latapoxy 
L (epoksy lim til betong) påføres bassengbunnen før 
det støpes med Latastøp i ”jordfuktig” konsistens. 
Det skal støpes ”vått i vått”. Kan legges i tykkelser 
fra 25 – 65mm. 



  Laticrete Nordic AS  ::  www.laticrete.no   ::   Side 11   

monterIng av 
memBran
Er betong trauet støpt etter kravene NS 3473 eller 
NS-EN 206-1.med minimum 200 mm tykkelse, 
skal bassenget være tett. Men er bassenget utett på 
grunn av et høyt v/c tall med mye krymp, skal det 
påføres en membran for å få bassenget tett.

Påføring av Latalastic membran kan utføres når 
fuktighetsinnholdet i betongen eller pussen er mindre 
RF 85 % og overflaten er mellom 10 - 30 °C. 

Påføring av tettebånd er nødvendig i alle hjørner  
og overganger.

Latalastic membran er lett å påføre med en 
glattsparkel eller kost. Påfør et lag med membranen 
5 cm på hver side av et hjørne. Brett det 10 cm 
brede Lataflex tettebånd på midten og press det inn 
den våte membranen. Press hardt med en kost slik 
at membranen “blør” igjennom fiberduken på hver 
side av tettebåndet. 

Påfør deretter ett lag med membran i 2mm tykkelse 
over hele området som skal vanntettes, også over 
det område hvor man har plassert tettebåndet.

tetthetsPrøve 
med vann
Latalastic membran må herde i minimum 3 
dager v/20°C før påfylling av vann. Ved lavere 
temperatur kan herdetiden bli forlenget opptil 
5 døgn. Fyll bassenget sakte. 60 cm hver 24. 
time. Test i 1-2døgn etter at bassenget er blitt fylt. 
Maksimum tap av vann fra fordampning skal ikke 
overstige 10mm.

KaPIlÆrsPerre
Membran med forsterkning av duk skal føres ned i 
renne før kapillærsperre utføres! Etableres mellom 
membran og renneflis. Det spares eventuelt ut en 
slisse i betongen for å få plass til denne.

Det skal etableres kapillærsperre(vannstopper mot 
konstruksjoner rundt bassenget) for å hindre at vann 
trenger inn i omliggende konstruksjoner. Denne 
etableres på innsiden av rennen, i den øvre delen. 
Den skal ha en dimensjon på ca 25x25 mm og 
legges ca 25-35 mm under vannspeilet. 
Komprimeres godt. 
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lImIng og fUgIng av flIser

liming
Liming av fliser kan begynne et døgn etter at 
Latalastic membran er blitt påført, om man ikke har 
gjort en tetthetsprøve. Er det ikke brukt membran 
må man også vente et døgn før man starter å lime 
fliser på Laticrete 3701 Vegg og Gulv Mørtel.

LATICRETE har tre forskjellige flislim til basseng. 
Valget har med hva slags fliser du skal lime. Til 
glass mosaikk og glass fliser skal det brukes Laticrete 
285 Glass Tile Adhesive. Limet er hvitt og har spesielt 
god vedheft mot glassfliser. Til klinker og granitt fliser 
kan man enten bruke Laticrete 254 Platinum som kun 
skal blandes med vann eller Laticrete 73 og Crete 
211 Pulver. Laticrete 73 er en gummilateks som  
skal blandes med pulveret Crete 211.

Ferdig blandet lim skal påføres både på underlaget 
og på flisens bakside. Flisens bakside skal ha et 
jevnt lag med lim på minimum 2mm tykkelse. På 
selve underlaget skal det brukes en tannsparkel på  
10mm x 10mm. Flisene må settes på plass mens 
limet er vått.

fuging
Fuging kan begynne et døgn etter at flisene er limt 
ferdig. For best resultat anbefales det å fuge med 
epoxy, spesielt i bassenger med vanntemperatur 
rundt 28 ºC eller i saltvannsbasseng, hvor en 
sementbasert fugemasse vil tilslutt løse seg opp. 
Laticrete Spectralock er en epoksy fugemasse som 
er lett å påføre og å rengjøre.

Et alternativ til epoxy er en sementbasert fugemasse. 
Laticrete Permacolor er en kevlar forsterket 
sementbasert fugemasse som kan brukes som et 
rimeligere alternativ. Begge fugemassene leveres i 
over 30 forskjellige farger.

Bevegelsesfuger
I tillegg til bevegelsesfugene i selve betongen, skal 
det legges silikon der betongvegg forandrer
vinkel, og hvor bassengbunn knekker til en større 
dybde, hvor vegg møter vegg og hvor vegg møter 
gulv. Felter skal så langt som mulig deles opp i 
kvadrater på ca. 6 x 6 meter.
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fyllIng og taPPIng av Basseng

fylling
Fylling av bassenget etter at fliser er limt og fuget, 
kan starte etter 14 dager.
Fyll 60cm hver 24. time

tapping
60 cm hver 24. time. Bassenget kan være halvfullt 
om man skal gjøre reparasjoner 

på de øverste flisradene. Et halvfullt basseng minker 
stresset på hele konstruksjonen. Man unngår 
negativt hydrostatisk press som kan ødelegge 
vedheften til membranen og flisene. Under alle 
omstendigheter skal et basseng som er under 
reparasjon fylles snarest etter at reparasjonen er 
utført.

Begrepet pH verdi er brukt til å måle balansen 
mellom syre og base i vannet på en skala fra 0 
– 14 hvor 7 indikerer et nøytralt nivå. Vannet i et 
svømmebasseng skal ha en pH verdi på mellom  
7.2 –8.0

En vanlig misoppfatning er at det er 
klorbehandlingen som bryter ned materialene som 
blir brukt til å installere fliser i basseng. Dette er 
ikke tilfelle. Hvilken som helst konsentrasjon av klor, 
sterk nok til å bryte ned Portland sement baserte 
materialer vil forårsake at svømmere vil bli alvorlig 
syke. Hvis vannet ikke beholder denne balansen vil 
sementbaserte fuger og lim raskere brytes ned. Hvis 
pH verdien er for høy (alkalisk) vil mineral avleiring 

forme seg på fliser og fugemasse. Dette vil spesielt 
skje i vannlinjen. Mineralavleiringer kan også 
forekomme under flisen som igjen skaper trykk som 
resulterer i nedsatt vedheft og i verste fall at flisen 
løsner.

Hvis pH verdien er for lav (syre) vil det skje en 
radering av sementbaserte materialer. Fugemassen 
blir grov og kan bli totalt ”spist opp”. 

Bassenger med aggresivt vann LSI < -0,5 skal 
benyttes kun epoxybaserte produkter. Aggresivt 
vann tærer opp sement, og på lengre sikt vil det 
dannes porøse og svekkende overflater.

vannBalanse og lsI
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referanser
norge
Politihøgskolen, Oslo
Soria Moria, Oslo
Manstad Svømmehall, 
Fredrikstad
Holmen Fjordhotell, Asker
Diakonhjemmet,Oslo
Kjenn Folkebad, Lørenskog
Oppsal Skole, Oslo
Artesia, Oslo
Odda Folkebad, Odda
Frognerbadet, Oslo
Bislett Bad, Oslo
Lundbadet, Moi
Maursund Svömmehall,
Maursund
Osbadet, Os
 

sverige
Aquamera, Växjö
Centralbadet, Norrköping
Åbybadet, Mölndal
Aquarena, Söderhamn
Âventyrsbadet, Lindesberg
Âventyrsbadet, Skövde
Terapibadet, Katrineholm
Cape East, Haparanda
Simhallen, Sollentuna
Himlabadet, Sundsvall

finland
Harjavalta Sports and 
Swimming Center - Harjavalta
Spa Flamingo – Vantaa

Spa Levi – Kittilä
Swimming Hall – Hamina 

Internasjonalt
Water Cube, Beijing, Kina
Marina Bay Sands, Singapore
Tianjin Olympic Sport Center, 
Kina
Virginia State University Pool, 
USA
Vanderbilt YMCA Pool, USA
Sydney Aquatic Center, 
Australia

ProdUKter

mørtel og støP
3701 vEGG- oG GulvMørtEl
POLYMER FORSTERKET MØRTEL

PRODUKTBESKRIVELSE
Laticrete 3701 Fortified Mortar 
Bed er en polymer forsterket 
mørtel med spesial gradert sand 
til pussing av vegger inne og 
ute. På underlag av Isoporblok-
ker, lettklinker, betongblokker, 
puss og tegl. Kan også brukes 
til støping av gulv. På store 
vertikale flater, kan 3701 mørtel 
sprøytepusses. 

UNDERLAG 
Isolasjonsplater/blokker, Leca, 
betongblokker, betong, puss, tegl, 
keramiske fliser og naturstein.

FORARBEID 
Underlaget må være rengjort 
og fritt for støv og fett. Tørre 
underlag skal vannes og til overs 
flytende vann fjernes. Installa-
sjoner kan gjøres på fuktige un-
derlag. Underlagstemperaturen 
skal være mellom 4ºC og 32ºC.

BLANDING OG PÅFØRING-GULV 
Fast forankring: Bland en sekk 
(27kg) med (2.6 liter – 3.0 liter) 
vann. Bland til en smidig mør-
tel. Utblanding gjøres med blan-
demaskin eller en kraftig drill 
med visp. Påfør en heftslamme 
laget med 254 Platinum eller 
Laticrete 4237/211 pulver. Mens 
heft slammen er våt, påføres og 
spres ut (vått i vått) den ferdig 
blandede 3701 mørtelen som 
skal komprimeres godt. For best 
vedheft kan det anvendes Lata-
poxy L som primer. Dette gir en 
monolitisk liming av mørtelen til 
betongen.

BLANDING OG PÅFØRING-VEGG 
Bland en sekk (27kg) med (3.0 
liter – 3.4 liter) vann. Bland 
til en smidig mørtel. Blanding 
gjøres med blandemaskin eller 
en kraftig drill med visp. Ingen 
påføring av heft slamme er 

nødvendig for påføring av vegg 
mørtel. Påfør grunning strøk 
først som ikke må overstige 
12mm. Arbeid med mørtelen 
slik at den får god kontakt med 
grunning strøket.

LITT OM KALDT OG VARMT VÆR 
I kaldt vær (Under 5ºC) kan her-
detiden ta dobbelt så lang tid 
som normalt. Beskytt derfor det 
ferdige arbeidet over en lengre 
tid. I varmt vær blir fuktigheten 
trukket raskt ut av mørtelen. 
Påfør derfor mørtelen til et 
underlag som har blitt fuktet. 
Beskytt mørtelen med et lag 
plast det første døgnet.

TEKNISKE DATA
Produktidentitet  
Konsistens: pulver 
Farge: grå 
Egenvekt - herdet: 2.13 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 12 mnd. På tørt sted i 
orginalemb. 
Bruksegenskaper 
Blandingsforhold:  
Gulv: Ca. 2.60-3.00 liter 
pr. 27 kg sekk
Vegg: Ca. 3.00-3.40 liter
vann pr 27 kg sekk 
Materialforbruk: Ca. 2.0 kg  
tørrmasse pr. m2 pr. mm. tykkelse 
Blandingens pH: 12 
Brukstemperatur: + 5ºC til + 35ºC 
Brukstid etter blanding: ca 2t 
Gangbar: 16 t 
Flislegging: 1 døgn ved 20ºC 
Membranlegging: 2 døgn med 
Hydro Ban ved 20ºC 
Sluttegenskaper 
Trykkfasthet etter 28 døgn:  
30.0 Mpa
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: 
8.0 Mpa
Vannoppsug: 5.0%
Krymp: 0.05% 
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lAtAStøP
HURTIGHERDENDE KRYMPFRI STØPEMASSE

PRODUKTBESKRIVELSE
Latastøp er en sementbasert tør-
rmørtelblanding til hurtigherdende 
støpearbeider, reparasjoner og 
montering av glassbygger stein.
•  Gangbar etter 3 timer.
•  Flislegges etter 5 timer.
•  Temperaturbestandig  
 fra – 30°C til + 80°C.
•  Lagtykkelse 10–80 mm.
•  Anbefalt til bruk over  
 varmekabler.
•  Lang brukstid, 1 time v/20°C.
•  Frostsikker, (kan brukes ute).
•  Trenger ikke skjerming  
 mot fuktighet.

UNDERLAG 
Kan legges på underlag av betong, 
puss, tre og isolasjon. Enten som 
flytende gulv (min. 30 mm tykkel-
se) på plastfolie eller fast forankret 
til underlaget. Latastøp lagt på 
isolasjon eller ikke bærende/svik-
tende underlag, skal armeres med 
Laticrete stålfiber. Massen tilsettes 
0,75 kg Laticrete stålfiber pr. 20 kg 
pulver. Stålfiberen tilsettes pulve-
ret og blandes først tørt før vannet 
tilsettes. Underlagstemp-eraturen 
skal være mellom + 5°C og + 25°C

FORARBEID 
Overflaten må være rengjort fra 
fett, olje og støv. Svak og porøs 

betong fjernes, Mykfuge monteres 
langs veggen rundt hele rommet. 
Til slutt støvsuges gulvet nøye. 
Fliser og vinylbelegg rengjøres med 
sterkt salmiakk vann. Vinylbelegget 
matt slipes i tillegg. 

PRIMING 
Før påføring av Latastøp skal det 
primes med Latapoxy L. Latapoxy 
L er en epoxy primer som gir en 
monolittisk liming av Latastøp til 
betongen. Primeren skal være våt 
når Latastøp påføres. «vått i vått»
 
HERDING 
Hurtigherdende støpemasser skal 
ikke ha en for rask uttørking. 
Støpen må være tildekket de første 
12 timene med en plastfolie. Skal 
det legges fliser fjernes plastfolien 
etter 5 timer. Fliser og lim vil sørge 
for nødvendig fuktighet til støpen. 
Høy temperatur eller gjennom-
trekk/vind ved arbeidsområdet skal 
unngås. Ved fare for rask uttørking 
skal støpen vannes de første 24 
timene etter utlegging. 
 
UTLEGGING 
På underlag av betong skal massen 
legges i min. 11 mm ved bruk av 
varmekabler (5 mm overdekking 
topp kabel). På treunderlag skal 
massen legges i min. 30 mm. Ved 

legging av varmekabler på tre 
underlag skal det først legges 
ett minimum 5 mm lag Laticrete 
Latastøp før varmekabelen legges. 
Mørtelen fordeles utover under-
laget og bearbeides ved hjelp av 
lirer og brett. Skuring/pussing kan 
foretas når massen har satt seg 
(5–20 min.).

VANLIGE RETNINGSLINJER FOR 
HURTIGHERDENDE  
STØPEMASSER
Konsistensen kan enten blandes til 
jordfuktig eller plastisk konsistens. 
Tilsettes det mer blandevann enn 
beskrevet, vil det nedsette styrken 
og kvaliteten på den ferdige 
herdede massen og øke faren 
for svinnsprekker. Utilstrekkelig 
komprimering av massen under 
legging medfører dårligere styrke 
og lengre utherdingstid. Lave tem-
peraturer eller høy luftfuktighet 
vil øke herdetiden på støpen. 
Varmekabler eller annen form 
for gulvvarme skal være avslått 
1 døgn før støpearbeidet starter. 
Unngå gjennomtrekk de første  

TEKNISKE DATA
Produktidentitet  
Konsistens: pulver 
Farge: grå 
Egenvekt - herdet: 2.20 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 12 mnd. På tørt sted i 
orginalemb. 
Bruksegenskaper 
Blandingsforhold:  
Ca. 1.6 til 1.8 liter pr. 20 kg 
sekk. 
Materialforbruk: Ca. 2,0 kg tørr-
masse pr. m2 pr. mm tykkelse 
Blandingens pH: 11 
Brukstemperatur: + 5ºC til + 25ºC 
Brukstid etter blanding: ca 1t 
Gangbar: 3t 
Flislegging: 5 timer etter legging 
Membranlegging:  
Etter 1 døgn med Laticrete 
Hydro Ban, etter 2 døgn med 
Laticrete Latapluss 
Sluttegenskaper 
Trykkfasthet etter 1 døgn:  
20.8 Mpa
Trykkfasthet etter 28 døgn:  
2.0 Mpa
Bøyestrekkfasthet etter 1 døgn: 
4.8 Mpa
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: 
5.7 Mpa
Svinn etter 14 dager: Ca. 0.057 % 
Restfuktighet 1 døgn: 4.30 % 
Restfuktighet 3 døgn: 2.30 % 
Restfuktighet 7 døgn: 1.10 %

lAtAlAStic MEMBrAn

PRODUKTBESKRIVELSE
Latalastic membran er en to 
komponent  sement basert mem-
bran for tetting av bassenger 
(inntil 15 m dybde), terrasser, 
kjellervegger, grunnmurer, 
vanntanker og våtrom. Hindrer 
effektivt saltinntregning, og kalk- 
utslag. Tåler frys/tinesykluser.

•  Diffusjonsåpen
• Kan legges i ett strøk
• Tåler UV bestråling
• Elastisk
• Tar opp små ujevnheter i   
 underlaget
•  Frostsikkerer
•  Rissoverbyggende < 1mm

UNDERLAG 
Betong, puss, gipsplater,  
teglstein og Leca.

FORARBEID 
Underlaget renses for fett, 
olje, støv og løse partikler.

PRIMING 
Underlaget forvannes, men 
viktig at det ikke oppstår en 
vannfilm på overflaten. For å 

oppnå maksimal heft på vanske- 
lige og ikkesugende underlag, 
som for eksempel linoleum eller 
fliser, skal det primes med  
Laticrete Ecobond. Primeren  
påføres lettest med rull.  
Ecobond primer skal være tørr 
ved montering av Latalastic 
membran. Tørketid 20-40  
minutter før primeren er tørr. 
Se datablad 475.   

BLANDING 
Latalastic membran leveres i 
tilpasset blan dings forhold
(1 : 2). Den flytende delen  
(4,0 kg) helles i blandebøtten. 
Pulveret (10,0 kg) tilsettes  
under kraftig omrøring. Bruk 
drill med blandevisp og bland 
til en klumpfri masse. Allerede 
stivnet mørtel må ikke for-
tynnes med vann eller blandes 
med frisk mørtel.

PÅFØRING 
Latalastic membran påføres 
underlaget med en 4x4 mm  
tannsparkel. Bruk glattsiden av 
sparkelen til å jevne ut membra-
nen. Kun ett strøk. Overganger 

mellom betong gulv og lettvegger 
skal på føres ett lag Lataflex 
gummibånd. Påfør Latalastic i 
overgangen. Monter gummibåndet 
i den ferske membraen, og pass 
på at det ikke blir luftlommer. 
Påfør deretter Latalastic kun på 
fiberdelen av båndet.(ikke på 
den gummierte kjernen). Kjernen 
er tett i seg selv.

LIMING AV FLISER
Flisene limes direkte på Latalastic 
membran etter 4 timer. Det 
skal kun brukes sement baserte 
limtyper. NB! Vær oppmerksom 
på at membranen oppnår bedre 
vedheft til underlaget ved lengre 
herdetid.

RENGJØRING
Alt utstyr rengjøres med vann 
umiddelbart  etter bruk.

TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
Konsistens: Flytende når ferdig 
blandet 
Farge: Grå 
Egenvekt: 1,8 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 2 år. Frostfritt 
Bruksegenskaper 
Materialforbruk: Ca. 3,0 kg pr. 
m2 (tykkelse 2,0 mm)
Brukstemperatur: + 10ºC  
til + 30ºC 
Tørketid ved + 20ºC:  
Ca. 4 timer
Heft: > 1.2 MPa 
Klar for liming av fliser ved  + 
20ºC: Ca. 4 timer 
Sluttegenskaper 
Temperatur område herdet:  
- 29ºC til + 80ºC 
Tid for påføring av påstøp:  
3 døgn

EMBALLASJE
14 kg spann. 4,0 kg væske og 
10,0 kg pulver plassert i et 
spann.

SEMENTbASERT MEMbRAN

memBraner
12 timene.



 Side 16  ::  Laticrete Nordic AS  ::  www.laticrete.no 

lIm

lAtAPoxy 24 HyDro ProoFinG
EPOXY MEMbRAN TIL STÅL UNDERLAG

TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
Konsistens: Pasta 
Egenvekt: 1.56 
Farge: Hvit 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 2 år. Frostfritt. 
Bruksegenskaper 
Materialforbruk:
Ca. 2,0 kg pr. m2. 
Ett spann rekker til 
ca: 4,2 m2 
Brukstemperatur:+ 10ºC til + 
32ºC 
Tørketid ved +20ºC: Ca. 16 timer 
Sluttegenskaper 
Tid for direkte vannpåkjenning: 
24 timer 
Bruddforlengelse: 30.0 % 
Vedheft til syrefast stål: 1.54 
Mpa 
Vedheft til kobber: 1.15 Mpa

PRODUKTBESKRIVELSE
Latapoxy 24 Hydro Proofing er 
en epoxybasert tre kom-ponent 
membran, spesielt egnet til 
metall deler i basseng, og som 
avsluttning rundt Unidrain® 
sluk. Latapoxy 24 Hydro Proofing 
brukes rundt avslutninger ved 
dyser, lamper og sluk i basseng 
hvor andre typer membraner ikke 
fester. Kan også brukes som mem-
bran til hele bass-enget, hvor det 
kreves rask framgang. Latapoxy 
24 Hydro Proofing kan vanntestes 
etter kun 24 timer. Produktet er 
fleksibelt, lett å påføre og sørger 
for raske installasjoner. Latapoxy 
24 Hydro Proofing må dekkes med 
keramisk flis, naturstein eller tegl 
innen 28 dager. Unngå å utsette 
membranen for direkte sollys 
før påføring av fliser. Kan brukes 
utvendig og innvendig.

UNDERLAG 
Metall, betong, smøremembran 
og fliser.

FORARBEID 
Underlaget må være rengjort 
og fritt for støv og fett. Alle 
ujevne underlag må gjøres 
jevne.Fukt tørre underlag og 
fjern overflødig vann. Påføring 
av membranen kan bli gjort på 
fuktig underlag. Nystøpt betong 
må være 14 dager gammel før 
påføring. På PVC underlag ”rub” 
med sandpapir på de steder 
hvor membranen skal påføres. 
Membranen krever ingen sluk 
eller rør mansjetter. Fester til 
sluk og rør. 

BLANDING 
Bland A og B komponentene 
i ca. 30 sekunder med en 
saktegående drill til det blir en 
jevn farge. Tilsett C komponent-
en og bland i et minutt til en jevn 
konsistens.
 
PÅFØRING 
Ferdig blandet membran trekkes 
på underlaget med en 

6 x 6mm tannsparkel, umiddel-
bart bruker man flatsiden av 
tannsparkelen til å jevne ut 
membranen til en flat oveflate.
Påfør Latapoxy 24 Hydro Proofing 
rundt rør gjennomføringer og 
direkte på røret ca.15cm opp fra 
gjennomgangen. I alle hjørner 
påføres Latapoxy 24 Hydro Proof-
ing 20 cm opp på vegg og ut på 
gulv. 
 
FARGE 
Latapoxy 24 Hydro Proofing er 
hvit for lett indikasjon
av korrekt påført mengde.
 

254 PlAtinuM
DET STERKESTE FLISLIMET 

PRODUKTBESKRIVELSE
Laticrete 254 Platinum er det 
ultimate flislim, til nesten 
alle typer underlag og alle 
typer fliser. Til hvit marmor bruk 
Laticrete 254 Platinum Hvit.
Vannfast, frostsikkert og meget 
fleksibelt. Levers i hvitt og grått. 
Til ute og innen dørs bruk. Meget 
lett å arbeide med. Kan brukes 
under konstant vann-belastning 
(bassenger). Må tørke i 14 dager 
før bassenget fylles med vann. 
Levers også i Rapidversjon.

FORDELER 
• Innholder antibakteriemiddel.
• Høy skjærstyrke.
• Kan brukes under vann.
• Kremaktig konsistens.

UNDERLAG 
Betong, puss, gamle fliser, ter-
razzo fliser, vinyl, smøremem-
bran, banemembran (protan), 
våtromsplater, gipsplater og 
finer (kun innvendig). 

NB! Laticrete 254 Platinum kan 
brukes på fersk betong. 

FORARBEID 
Underlaget må være rengjort og 
fritt for olje, støv og fett. Sterkt 
sugende og porøse underlag 
forvannes/vaskes med rent vann 
og svamp. I våtrom påføres 
Laticrete membran i to strøk på 
gulv og vegger. 

BLANDING 
Ca. 0.23 liter vann pr. kg pulver. 
Ca 5.2 liter pr 22.7 kg sekk. Miks 
med en saktegående drill. La 
stå i 5 min. før den røres om på 
nytt uten å tilsette mer vann. 
Rør av og til i bøtten under bruk 
for å bevare en ”kremaktig” 
konsistens. 
 
PÅFØRING 
Ferdig blandet lim trekkes på 
underlaget med egnet tannspar-
kel som er i forhold til flis og un-
derlag. Vi anbefaler flate runde 
tannsparkler. Ved store flisfor-
mater eller fliser med knaster 
på baksiden og ujevnt underlag 
skal tannstørrelsen økes. Til bas-
seng og utendørs skal det alltid 
påføres lim på baksiden av flisa. 

Pass på at limet ikke får en 
hinne (skinnherding) før flisene 
monteres. Trekk ikke på mer 
lim en det som kan flislegges 
innen ca. 20 minutter. Varmere 
temperaturer betyr kortere 
åpen tid. Vri flisen på plass, slik 
at full lim kontakt oppnås. 
 
FUGING 
Fuging kan gjøres ca. 24 timer 
etter liming av flisene. Ved lave 
temperaturer og stor fuktighet i 
underlaget er det normalt med 
lengre tørketid. Til fuging brukes 
Laticrete Permacolor. Til fuging 
brukes Laticrete Spectralock 
(Epoxy) eller Laticrete Perma-
color (Sementbasert). Begge 
fugemassene tilbys i 40 farger i 
tillegg til Spectrasil silikon fuge-
masse i de samme 40 fargene.

TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
EN 12004 Norm: C2TES1 
Konsistens: Pulver 
Farge: Grå og hvit 
Egenvekt våt tilstand: 1.65 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 12 mnd. På tørt sted i 
orginalemballasje. 
Bruksegenskaper 
Blandingsforhold: Ca. 0.23 liter 
pr. kg pulver tilegg. Gulv 0.26.
Materialforbruk: Ca. 3.0 - 3.5 kg 
pr. m2 
Brukstemperatur: + 5ºC til + 35ºC 
Åpen tid: 30 minutter
Brukstid: 2 timer
Klar for belastning: 24 timer
Pot life: 2 timer 
Fuging av vegger: 6-8 timer 
Fuging av gulv: 16 timer 
Sluttegenskaper 
Fuktbestandighet: Utmerket 
Sig (krav < 0.5 T): 0.5mm 
Heftverdier ihht. ISO 13007 
etter 28 døgn: 2.50 Mpa 
etter 7 døgn og 21 døgn i vann: 
1.35 Mpa etter 14 døgn og 14 
døgn i varme: 2.70 Mpa 
etter 7 døgn og 21 døgn i vann + 
25 fryse/tine sykluser: 1.30 Mpa 
Trykkfasthet etter 28 døgn:  
17.0 Mpa
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SPESIAL LIM TIL GLASS MOSAIKK OG GLASS FLISER 

PRODUKTBESKRIVELSE
Ultra hvit farge for å unngå 
”skygge” virkninger på glass 
mosaikk og glass fliser.Innholder 
plast tilsetninger for økt vedheft 
mot glass.
Kremaktig konsistens og lett å 
arbeide med. Innholder Micro-
ban® anti bakterie middel. Til 
innvendig og utendørs bruk. Kan 
også brukes i bassenger.
 
LIMING AV
Glass mosaikk og alle typer av 
glass fliser.

UNDERLAG
Betong, puss, gamle fliser, 
smøremembran, våtromsplater, 
gipsplater og finèr (kun innvendig).

FORARBEID
Underlaget må være rengjort 
og fritt for støv og fett. Sterkt 
sugende og porøse underlag 
primes med Lataprimer. I våtrom 
påføres Laticrete membran i to 
strøk på gulv og vegger.

BLANDING
Ca. 0.22 liter vann pr. kg pulver. 
Ca 2.45 liter pr 11.3 kg sekk. 
Miks med en saktegående drill 
i ett minutt til en ”kremaktig 
”konsistens. La stå i 5 min. før 
den røres om på nytt, uten å til-
sette mer vann. Under bruk, rør 
om av og til for å beholde den 
”kremaktige” konsistensen.

PÅFØRING
Ferdig blandet lim trekkes på 
underlaget med en tannsparkel. 
Riktig tannstørrelse er normalt 
6 x 6mm. For mosaikk kan det 
brukes en mindre størrelse. 
På glass fliser er det viktig å 
smøre lim på baksiden av flisen 
for 100% lim dekning og for å 
forhindre at lim ribbene synes 
gjennom glass flisen. Ved liming 
av mosaikk skal det ikke påføres 
lim bak på mosaikken, men nok 
lim til at man ser limet komme 
ut i fugene. Pass på at limet ikke 
får en hinne (skinnherding) 
før flisene monteres. Trekk 
ikke på mer lim en det som kan 

flislegges innen ca. 20 minutter. 
Varmere temperaturer betyr 
kortere åpen tid. Vri flisen på 
plass, slik at full lim kontakt 
oppnås. Sjekk for full lim 
dekning ved å ta bort en flis  
etter at den er plassert.

FUGING
Fuging kan gjøres ca. 24 timer 
etter liming av flisene. Ved lave 
temperaturer og stor fuktighet i 
underlaget er det normalt med 
lengre tørketid. Til fuging brukes 
Laticrete Spectralock (Epoxy) 
eller Laticrete Permacolor 
(Sementbasert). Begge fugemas-
sene tilbys i 40 farger i tillegg til 
Spectrasil silikon fugemasse i de 
samme 40 fargene.

285 GlASS tilE ADHESivE TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
EN 12004 Norm: C2TES1 
Konsistens: Pulver 
Farge: Hvit 
Egenvekt våt tilstand: 1.36 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 12 mnd. På tørt sted i 
orginalemballasje. 
Bruksegenskaper 
Blandingsforhold: Ca. 0.22 liter 
pr. kg pulver.
Materialforbruk: Ca. 1.5 - 2.5 kg 
pr. m2 
Brukstemperatur: + 5ºC til + 35ºC 
Åpen tid: 20 minutter
Brukstid: 5 timer 
Klar for belastning: 24 timer 
Fuging av vegger: 12 timer 
Fuging av gulv: 20 timer 
Sluttegenskaper 
Fuktbestandighet: Utmerket 
Sig (krav < 0.5 T): 0.2mm 
Heftverdier ihht. ISO 13007: 
etter 28 døgn: 1.85 Mpa 
etter 7 døgn og 21 døgn i vann: 
1.00 Mpa 
etter 14 døgn og 14 døgn i varme: 
2.40 Mpa 
etter 7 døgn og 21 døgn i vann 
+ 25 fryse/tine sykluser: 1.84 Mpa 
 

lAticrEtE 73/crEtE 211 PulvEr
DET  bESTE FLISLIMET MED FLEST REFERANSER

PRODUKTBESKRIVELSE
Laticrete 73 er en flytende gum-
milatex som blandet med Crete 
211 Pulver er et av markedets 
sikreste flislim.
• Har meget høy fleksibilitet.
•  Er motstandsdyktig mot frost.
• Har særdeles høy trykkstyrke.
• Tåler meget høy  
 vannbelastning.
•  Er motstandsdyktig mot for-

tynnede syrer.
• Kan brukes på fersk betong.
•  Klassifisert som C2 i Europa-

normen EN 12004.

BRUKSOMRÅDER
Storkjøkkener, kafeteriar, fast 
food restauranter, handle-
sentrer, bilutstillingshaller og 
bassenger. 
 
LIMING AV
Veggfliser,  klinkerfliser, mar-
mor, mosaikk og naturstein.  
(ikke skifer).

UNDERLAG 
Betong, puss, Leca, Siporex  
(må vannes), gips plater,
matte malte flater og gamle 
fliser.

FORARBEID 
Underlaget må være rengjort og 
fritt for støv og fett. 

BLANDING 
19 kg Laticrete 73 blandes med 
4 x 20 kg Crete 211
Pulver = 85 kg ferdig blandet 
lim. 5 kg Laticrete 73 blandes 
med 20 kg Crete 211
Pulver = 22 kg ferdig blandet 
lim. Pulveret helles i latexen 
under kraftig omrøring. Bruk 
drill med blandevisp og bland til 
en klumpfri masse. Blandingen 
bør stå i 5 minutter før den 
røres om på nytt. Bland kun for 
60 minutters behov.

PÅFØRING 
Ferdig blandet lim trekkes på 
underlaget med en 6 x 6 mm 
tannsparkel. Dette er den mest 
brukte tannstørrelse. Ved store 
flisformater eller fliser med 
knaster på baksiden og ujevnt 
underlag skal tannstørrelsen 
økes. Pass på at limet ikke får en 
hinne (skinnherding) før flisene 
monteres. Dette innebærer 
at man ikke trekker på mer 
lim enn det som kan flislegges 
innen ca. 15 minutter. Varmere 
temperaturer betyr kortere 
åpen tid. Vri flisen på plass, 
slik at full kontakt oppnås. Ved 
liming utvendig og i bassenger 
skal det i tillegg påføres lim på 
flisens bakside.

TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
EN 12004 Norm: C2 
Konsistens: 73 Flytende / 211 
Pulver 
Farge: Grå  
Egenvekt: 1,63 
Brennbarhet: Nei 
Lagring Laticrete 73 og 
Crete 211 Pulver: 2 år. Frostfritt 
Bruksegenskaper 
Blandingsforhold: Ca. 0,25 liter 
73 pr. kg Crete 211 pulver
Materialforbruk: Ca. 3,2 kg pr. m2 
ferdig blandet 
Brukstemperatur: + 5ºC til + 30ºC 
Åpen tid: 15-25 minutter
Justeringstid: 40 minutter 
Klar for belastning: 20 timer 
Fuging av vegger: 6-8 timer  
15-25 minutter 
Fuging av gulv: 16 timer  
Sluttegenskaper 
Fuktbestandighet: Utmerket 
Vannoppsug: < 4 % 
Heftestyrke etter 28 døgn: 3.7 Mpa 
Trykkstyrke etter 28 døgn:34.5 Mpa
Termisk utvidelse: Samme som 
betong
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lAtAPoxy l
EPOXY LIM TIL LIMING AV bETONG

PRODUKTBESKRIVELSE
Latapoxy L er basert på en 
lettflytende epoxyharpiks og et 
aksellert polyamin. Latapoxy L 
er beregnet til liming av fersk 
betong mot herdet betong, 
fersk betong mot stål, herdet 
betong mot stål og herdet 
betong mot betong. Gir en 
tilnærmet momolittisk liming i 
bærende kostruksjoner.

Heft 
Heft er avhengig av underlagets 
beskaffenhet og forbehandling. 
På stål kan man få heftfasthet 
opptil 20 MPa. På betong skal 
man få betongbrudd. På nor-
mert vann-mettet betong  
er heften 4MPa. 
 
Temperaturbestandighet 
I område +50ºC til +70ºC får 
Latapoxy L redusert sine kraft-
overførende egenskaper. Ved 
lavere temperaturer vil limet 
få tilbake sine opprinnelige 
egenskaper.

Fugtighetsbestandighet 
Evnen til å opprettholde heft på 
betong i fuktig miljø er meget 
god med Latapoxy L. 
 

Langtidsegenskaper 
Alt utstyr rengjøres med vann 
umiddelbart etter bruk. 
 
INNSTALLASJON 
Blanding
Komponentene bør ha en tem-
peratur før blanding på 10-20 
ºC. Bland A og B komponentene 
sammen i 3 minutter med drill 
med visp til massen har en jevn 
grå farge. 

Brukstid (Pot life)
Brukstiden er den tiden det tar 
fra blanding, til limet har stivnet 
så mye at det vanskelig lar seg 
påføre. Utgangs-temperaturen 
på blandingen er helt avgjørende
og mot slutten av brukstiden 
merkes som regel med en rask 
temperaturstigning. 

Liming av stål
Stålet må være fritt for rust og 
andre forurensninger. Sandblå-
sing er best. På mindre arbeider 
kan sliping og avfetting være 
tilstrekkelig. Limet på føres 
med kost eller sparkel.

Liming av betong
Ved liming av betong er det 
avgjørende at overflaten er 
sterk og fri for forurensninger. 
Sandblåsing er best, men syre-
vask med etterfølgende spyling 
kan benyttes.

Liming av ny uherdet fersk 
betong til herdet betong eller 
stål
Ved liming med Latapoxy L må 
overflatetemperaturen være 
over 0 ºC. Det beste resultatet 
får man når flaten er overflate-
tørr, men noe fuktighet kan to-
lereres. Ved heftliming av fersk 
uherdet betong har man kun 
en begrenset tid til rådighet, 
fra limet er påført til støping 
må skje. Det skal støpes ”vått 
i vått”. Ved romtemperatur  
er ”pot life” ca. 15 minutter. 
Etter at Latapoxy L er påført 
underlaget har man ca. 1.5 
time før fersk betong (påstøp) 
må påføres. Benytt så lavt v/c 
forhold i påstøpen som mulig. 
Dekk til med plastfolie.

TEKNISKE DATA

Produktidentitet 
Egenvekt g/m3: Ca. 2.0
Lagring: Må lagres frostfritt
Holdbarhet: 2 år, uåpnet
Bruksegenskaper
Brukstid v/20 ºC: Ca. 15 min.
Åpen tid v/20 ºC: Ca. 1.5 timer 
Forbruk: 0.5 - 1.5kg/m2 
Sluttegenskaper 
Trykkfasthet: Ca. 110 MPa 
Strekkfasthet: Ca. 20 MPa 
Bøyestrekkfasthet: Ca. 40 MPa 
E-modul: Ca. 17500 MPa 
Emballasje
A komp. 4kg, 
B komp. 0.5kg 
 

lAtAPoxy 300
EPOXYbASERT HVITT FLISLIM

PRODUKTBESKRIVELSE
Latapoxy 300 er et kjemikal 
resistent epoxy basert hvitt flislim 
som gir vedheft til de fleste 
underlag. Limet er lett å spre ut 
med en tannsparkel og verktøy 
kan rengjøres med vann før limet 
herder. Latapoxy 300 består av tre 
komponenter. En epoxy harpiks, 
en herder og et kjemikal resistent 
silika pulver. Limet kan brukes 
både ute og innendørs, i tørre og 
våte rom og på vegger og gulv.

BRUKSOMRÅDER
Hvor det kreves kjemikal resistent 
lim og ekstra stor vedheft. Også til 
liming på vanskelige underlag som 
stål og epoxymalinger. Storkjøk-
kener, verksteder, bassenger og 
utvendig liming av naturstein. 
 
LIMING AV
Veggfliser, klinkerfliser, granitt, 
mosaikk og mursteinskaller. Også 
anbefalt til grønn og  hvit marmor, 
hvor vannet i et vanlig flislim kan 
skape vridninger i marmoren.

UNDERLAG 
Betong, eksisterende keramiske 
fliser, puss, vinyl, Linoleum, ter-
razzo, epoxymaling og stål. Alle 
underlag bør ha en temperatur 
mellom 16 ºC og 32 ºC. 

FORARBEID 
Underlaget må være rengjort og 
fritt for støv og fett. 

BLANDING 
Bland  A + B komponentene i bøt-
ten og rør om til en jevn farge. 
Tilsett del C som er pulveret og 
bland til man for en jevn kon-
sistens som er egnet til å dra ut 
med en tannsparkel. Limet er 
ferdig til bruk umiddelbart etter 
blanding.

PÅFØRING 
Ferdig blandet lim trekkes på un-
derlaget med en 6x6mm tannspar-
kel. Dette er den mest brukte 
tannstørrelse. Ved store flisformater 
eller fliser med knaster på baksiden 
og ujevnt underlag skal tannstør-
relsen økes. Pass på at limet ikke 

får en hinne (skinnherding) 
før flisene monteres. Trekk ikke på 
mer lim en det som kan flislegges 
innen ca. 15 minutter. Vri flisen 
på plass, slik at full lim kontakt 
oppnås.Temperatur vil bevirke  
arbeidsegenskapene til Latapoxy 
300. Varme temperaturer vil gi  
hurtigere herding og korte ned på 
åpen tiden. Kalde temperaturer vil 
forlenge herdingen og dermed for-
lenge tiden før man kan gå på flisen. 

MATERIALFORBRUK 
Ca. 3.2 kg/m² med 6 x 6 mm 
tannsparkel. 11kg spann
dekker ca. 3.0m². 
Ca. 4.2 kg/m² med 8 x 8 mm 
tannsparkel. 11kg spann
dekker ca. 2.5m². 

FUGING 
Latapoxy 300 kan ikke brukes som 
fugemasse. Bruk Spectralock 2000 
IG eller Laticrete Spectralock.  
Fuging kan starte etter ca.12 timer.

TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
Konsistens: Pasta 
Farge: Hvit 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 2 år. Frostfritt 
Bruksegenskaper 
Materialforbruk: Ca.3,2 kg pr.m² 
Brukstemperatur: + 16ºC til + 
32ºC 
Brukstid etter blanding i span-
net: Ca. 45 minutter 
Tid for fuging: Ca. 12 timer 
Tid for lett trafikk: Ca. 12 timer 
Tid for tung trafikk: Ca. 12 timer 
Minimum tykkelse på lim: 3 mm 
Maximum tykkelse for lim: 9 mm 
Sluttegenskaper 
Rengjøres med vann etter:  
80 min. 
Svinn: 0.25% 
Trykkstyrke etter 28 døgn:  
34.4 - 37.2 Mpa 
Skjærestyrke: 9.6 - 11.7 Mpa 
Termisk slag motstand:  
4.1 - 4.8 Mpa

LAGRING 
I uåpnet spann 2 år. 
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SPEctrAlocK
EPOXY FUGEMASSE SOM bEVARER FUG FARGEN

PErMAcolor
DEN bESTE SEMENTbASERTE FUGEMASSEN

PRODUKTBESKRIVELSE
Spectralock er en ny type 
fugemasse som har alle egen-
skapene til en epoxy masse som 
helt jevn farge og smuss av-
visende. Spectralock er lettere 
og vaske en vanlig tradisjonell 
epoxy. Såperester og andre foru-
rensinger vil ikke sette seg fast 
på fugemassen. Spectralock kan 
brukes på alle typer keramiske 
fliser på gulv og vegg, både 
innendørs og utendørs. Spesielt 
egnet til refuging over gamle 
fuger. Trenger ikke vedlikehold. 
Ingen bakterie-groing. Tilsatt 
mugg og soppdreper. Leveres i 
et stort antall farger. Se eget 
fargekart. 

BEGRENSNINGER 
Naturstein og da særlig  
Travertine må behandles med
porefyller før fuging kan starte.

FORARBEID 
Rens fugene for lim, fritt vann 
og andre fremmede partikler. 
Tørk av flisene med en fuktig 
svamp for å fjerne støv ol. 

Fugemassen bør ha en tempera-
tur på mellom 15°C og 30°C for 
at fugemassen skal være lett å 
jobbe med. Vær oppmerksom 
på at temperatur på fugemassen 
vil innvirke på arbeidsegen-
skapene. Høy temperatur vil 
fremskynde herdingen og korte 
ned på åpen tid. Lav temperatur 
vil sinke herdingen og forlenge 
den åpne tiden og tiden før 
gulvet kan trafikkeres. 

BLANDING 
Bland A- og B-komponentene i 
bøtten – først A-komponenten, 
så B-komponenten. Komponen-
tene er riktig proposjonert etter 
vekt. Bland massen med en 
saktegående blande-drill (mindre 
enn 300 omdr.) i 3–4 minutter. 
Fyll så i nesten alt pulveret 
(C-komponenten) og bland til 
fugemassen får en jevn god 
konsistens. Ved smale fuger kan 
det lønne seg ikke å blande inn 
alt pulveret. Er massen blitt for 
bløt, la den stå i 10 minutter og 
den vil bli noe stivere. 

FUGING GULV 
Kan tidligst startes 6–24 timer et-
ter liming av flisene avhengig av 
type lim. Fukt flisene med en våt 
svamp før fugingen begynner. 
Dra fuge massen diagonalt over 
flisene med et fuge brett, pass 
på at fugene blir fyllt helt til 
bunnen. Avslutt med å holde 
fugebrettet 90° på flisene og 
dra av øverflødig fugemasse. 
Arbeidstiden med ferdigblandet 
fugemasse er ca. 30 min utter.
Gulvet dekkes til med plast før 
det eventuelt skal fuges på vegg.

FUGING VEGG 
Hvis fugemassen renner ut av 
fugene, stopp umiddelbart og 
vent 15 minutter for fugemassen 
til å bli stivere, eller hell i mer 
av pulveret hvis du holdt noe 
tilbake. Bruk alltid håndholdt 
svamp for bedre kontroll med 
vannet. (Helst ikke Washboy).

PRODUKTBESKRIVELSE
Perma Color er en Kevlar forster-
ket vannavisende sement- 
basert fugemasse som brukes 
hvor det stilles store krav til 
fleksibilitet og styrke. Til gulv 
og vegg. Utvendig og innvendig. 
Perma Color er fargeeekte og vil 
ikke sprekke. 

.  Fugebredder fra 1,5 m –12 mm

.  Motstandsdyktig mot  
 saltutslag.
.  Høy fargeekthet mot alle typer  
 fliser.
.  Høy bestandighet for  
 mekaniske belastninger.
.  Antibakteriell
.  Tåler nøytrale og alkaliske 
   rengjøringsmidler.
.  Tåler høytrykkspyling.
.  Leveres i et stort antall farger.  
 Se eget fargekart.

FORARBEID 
Rens fugene for lim, fritt vann 
og andre fremmede partikler.

BLANDING 
Ca.0,17 liter vann pr.kg pulver. 
Ca.1.9 liter pr.11.3kg sekk. 
Benytt drill med visp. Blandetid 
2 – 3 minutter til en klumpefri 
masse. La stå i 5 min. før den 
røres om på nytt. Det skal kun 
tilsettes vann.
 
FUGING 
Fuging kan ikke starte før 
limet er tørt. Sementbaserte 
lim trenger normalt 1 døgn på 
å tørke. PermaColor påføres 
med en fugesparkel som dras 
diagonalt over flisene. Det er 
viktig at fugene blir fylt helt til 
bunnen. Skal ikke brukes ved 
temperaturer under 4 ºC eller 
over 32 ºC I alle hjørner, vinkler 
og av-slutninger mot gulv, skal 
fugemassen skrapes ut før det 
fuges med Latacil Swimming-
pool silikon.

RENGJØRING 
Vent 15-20 minutter når det er 
20 ºC i rommet. For brede fuger 
og kaldere temperaturer vent 
lengre 25-30 minutter. Start 
med å tørke hele område som 
skal rengjøres med en fuktig 
svamp. Vask med en fuktig 
svamp (ikke våt). Vask diagonalt 
over fugene. La det tørke i  
ca. 3 timer, før man igjen 
bruker en fuktig svamp eller  
en tørr fille for å fjerne et 
eventuelt fugeslør.

TEKNISKE DATA
Produktidentitet 
Konsistens: Pasta 
Farge: Se fargekart 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 2 år. Frostfritt 
Bruksegenskaper 
Materialforbruk:  
Ca. 1,0 kg pr. m2 
Brukstemperatur:  
+ 16ºC til + 35ºC 
Bruksitd etter blanding i spannet: 
Ca. 120 minutter v/4ºC
Ca. 80 minutter v/20ºC
Ca. 30 minutter v/35ºC 
Tørketid ved + 20ºC: Ca. 7 timer 
Sluttegenskaper 
Vannoppsug: < 1/2 % 
Svinn: 0,05 % 
Heftestyrke: 11,7 MPa
Gangtrafikk: 
v/4ºC 24 timer
v/20ºC 12 timer
v/35ºC 6 timer 
Tung trafikk: 
v/4ºC 48 timer
v/20ºC 24 timer
v/35ºC 12 timer 
Motstandsdyktig mot
rensemidler:
v/4ºC 14 dager
v/20ºC 7dager
v/35ºC 2dager

TEKNISKE DATA 
Produktidentitet 
EN 13888 Norm: CG2WA 
Konsistens: Pulver 
Egenvekt: 2.0 
Brennbarhet: Nei 
Lagring: 12 mnd. På tørt sted i 
orginalemb. 
Bruksegneskaper 
Blandingsforhold: Ca. 0,17 liter 
pr. kg pulver 
Materialforbruk: Ca. 0,6 - 1,0 
kg pr.m2 
Brukstemperatur:  
+ 5ºC til + 32ºC 
Brukstid i bøtten:  
Ca. 45 minutter etter blanding 
Tørketid: 3 timer 
Sluttegenskaper 
Bøyestrekk etter 28 døgn:  
8.6 Mpa 
Trykkstyrke etter 28 døgn:  
31.0 Mpa 
Krymp: 0.0450% 
Klar for gangtrafikk: 6 timer
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LATICRETE Nordic AS 
Postboks 165 Kalbakken 
Stanseveien 31 
0903 Oslo

+47 23 33 90 00 
+47 23 33 90 01 
 
www.laticrete.no 
info@laticrete.no


