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Flislim fra LATICRETE®      
For fullstendig informasjon om bruk og tekniske ytelser, se datablad på laticrete.no

345 RAPID S ..................... side 3
335 RAPID S ..................... side 3
335 MAXI S ...................... side 4
335 MAXI LW .................... side 4
254 PLATINUM .................. side 5
345 SUPER FLEX ................ side 5

STEINCRETE ....................... side 6
3701 MORTAR ADMIX ........ side 6 
LATAPOXY® 300 ................ side 6
PASTALIM 15 PREMIUM ...... side 7
INJEKSJONSLIM .................. side 7

Bruksområder
Innvendig ll ll ll ll ll ll ll ll ll

Utvendig ll l l l ll ll ll ll

Basseng ll ll ll

Våtrom ll ll ll ll ll ll ll ll

Fliser ll ll ll ll ll ll ll ll

Storformatfliser over 600x600 mm l l ll

Naturstein l l l l ll ll ll ll

Fuktfølsom Naturstein ll ll l ll ll ll

Kantstein ll

Steinpaneler l l l ll ll ll ll

Mosaikk l l l l l l ll l

Underlagsguide
Smøremembraner ll ll ll ll ll ll l l l

Betong ll ll ll ll ll ll ll ll l

Fersk påstøp ll l l l ll ll l* l

Avrettingsmasser** ll ll ll ll ll ll l l l

Gips** ll ll ll ll ll ll l l ll

Stål ll

PVC l l ll

Fliser** ll l l l ll ll ll

l  Godt egnet
ll  Meget godt egnet
* Se datablad for mer info
** Må forbehandles med egnet primer
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345 RAPID S       C2TES2
345 RAPID S er et meget fleksibelt rapidlim som er designet for rask 
installasjon av keramiske fliser og naturstein, inne og ute. 
345 RAPID S kan bygges opp til 30 mm og er fugeklar etter ca: 3-4 timer. 
Materialforbruk varierer avhengig av bygghøyde.  

For mer informasjon; Se laticrete.no

TEKNISK DATA
Emballasje  25 kg
Blandningsforhold 8,25 l vann pr 20 kg 
Materialforbruk Ca: 4 - 7 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 3-4 timer
Farge  Grå og Hvit
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

FORDELER
• Lav VOC - EC1 Plus
• Støvredusert 
• Hurtigherdende
• Fleksibelt 
• Storformatfliser
• Inne og ute
• C2 F TE S2
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gamle fliser (Med Superior Primer)
• Våtromsplater
• Smøremembran
• Gips (kun innvendig)

EN12004
C2 F TE S2

335 RAPID S       C2FTS1
335 RAPID S er et fleksibelt rapidlim som er designet for rask installasjon 
av keramiske fliser,naturstein og glassfliser inne og ute. 
335 RAPID S leveres kun i ultra hvit farge som passer godt til følsom 
naturstein. Leveres i bøtte med 2 poser á 5 kg, totalt 10 kg. 
Maks byggehøyde er 15 mm, fugeklar etter ca: 3-4 timer. 
  

For mer informasjon; Se laticrete.no

TEKNISK DATA
Emballasje  10 kg (2x5 kg)
Blandningsforhold 1,3 - 1,4 l vann pr 5 kg 
Materialforbruk Ca: 3 - 7 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 3-4 timer
Farge  Hvit
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

FORDELER
• Lav VOC - EC1 Plus 
• Hurtigherdende
• Fleksibelt 
• Inne og ute
• C2 FT S1
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gamle fliser (Med Superior Primer)
• Våtromsplater
• Smøremembran
• Gips (kun innvendig)

EN12004
C2 FT S1
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335 MAXI S       C2TES1
335 MAXI S er et meget fleksibelt flislim for installasjon av keramiske 
fliser, glassmosaikk og steinmaterialer. 335 MAXI S er ideell for både store 
og små fliser på gulv og vegg. 
Fleksibelt blandingforhold sørger for at limet passer til de fleste typer av 
installasjoner. Brukes innvendig og utvendig. Maks byggehøyde er 20 mm. 

For mer informasjon; Se datablad 830 på laticrete.no

TEKNISK DATA
Emballasje  15 kg
Blandningsforhold 7,5 - 10,8 l vann pr 15 kg 
Materialforbruk Ca: 1,8 - 4 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 12 timer
Farge  Grå og Hvit
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

335 MAXI LW       C2TES1
335 MAXI LW er en polymerforsterket, støvredusert, lettvekts flislim med 
gode bruksegenskaper. Den kan brukes til en rekke materialer, inkludert 
porselenfliser, keramiske fliser og ikke-fuktfølsomme steiner. 335 MAXI LW 
er formulert for rask og pålitelig montering av fliser og stein inne og ute. 
Fleksibelt blandingforhold sørger for at limet passer til de fleste typer av 
installasjoner. Brukes innvendig og utvendig. Maks byggehøyde er 20 mm.

For mer informasjon; Se datablad 840 på laticrete.no

FORDELER
• Lav VOC - EC1 Plus
• Støvredusert
• Lav egenvekt 
• Fleksibelt blandningsforhold 
• Storformatfliser
• Inne og ute
• C2 TE S1
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gamle fliser (Med Superior Primer)
• Våtromsplater
• Smøremembran
• Gips (kun innvendig)

TEKNISK DATA
Emballasje  20 kg
Blandningsforhold 6,4 - 8 l vann pr 20 kg 
Materialforbruk Ca: 4 - 7 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 12 timer
Farge  Grå og Hvit
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

FORDELER
• Lav VOC - EC1 Plus
• Støvredusert 
• Fleksibelt blandningsforhold 
• Storformatfliser
• Inne og ute
• C2 TE S1
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gamle fliser (Med Superior Primer)
• Våtromsplater
• Smøremembran
• Gips (kun innvendig)
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TEKNISK DATA
Emballasje  20 kg
Blandningsforhold 4,6 - 5,2 l vann pr 20 kg 
Materialforbruk Ca: 4 - 7 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 12 timer
Farge  Grå
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

254 PLATINUM      C2TES1
254 PLATINUM er et flislim som er veldig godt egnet til keramiske fliser, 
glass og naturstein, inne og ute. 254 PLATINUM har ekstremt god vedheft, 
også til vanskelige underlag. 254 PLATINUM er et sikkert valg til liming 
av fliser i basseng. 254 PLATINUM er en Laticrete klassiker, med den nye 
formelen bevarer vi de gode egenskapene den har fra før, men er nå også 
sigefri som gjør det enklere for installasjon av fliser på vegg. 
Kan bygges opp til 15 mm.  

For mer informasjon; Se datablad 860 på laticrete.no

FORDELER
• Lav VOC - EC1 Plus
• Ekstremt god vedheft
• Sigefri 
• Vanskelige underlag
• Høy skjærestyrke
• Inne og ute
• C2 TE S1
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gamle fliser (Med Superior Primer)
• Våtromsplater
• Smøremembran
• Ultimat bassenglim

TEKNISK DATA
Emballasje  20 kg
Blandningsforhold 6,5 - 7,5 l vann pr 20 kg 
Materialforbruk Ca: 3 - 6 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 12 timer
Farge  Grå og Hvit
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

345 SUPER FLEX      C2TES2 
345 SUPER FLEX er et førsteklasses flislim, forsterket med polymerer for å 
gi den høy deformasjon. 345 SUPER FLEX er spesielt egnet for storformat-
fliser, tung trafikk og vanskelige underlag. 345 SUPER FLEX kan brukes på 
vegger og gulv. Maks tykkelse er 20 mm.

For mer informasjon; Se datablad 850 på laticrete.no

FORDELER
• Lav VOC - EC1 Plus
• Støvredusert
• Storformat fliser
• Ekstremt fleksibel
• Inne og ute
• C2 TE S2
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Våtromsplater
• Smøremembran
• Gips (kun innvendig)

NY OGFORBEDRET
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STEINCRETE         C2
Steincrete er et spesiallim til skifer, naturstein og kantstein. Kan også 
benyttes til fuging. Limet binder og herder raskere enn vanlige flislim og 
sementmørtler. Det betyr en normal herdetid under lavere temperaturer. 
Maks byggehøyde er 30 mm. Kan med fordel blandes med Laticrete 3701. 
3701 er en spesial lateks som gjør mørtlelen mer fleksibel og mostands-
dyktig mot for eksempel vann,frost og salt. Se laticrete.no for mer info.  

For mer informasjon; Se datablad 170 på laticrete.no

TEKNISK DATA
Emballasje  20 kg
Blandningsforhold 4,4 l vann pr 20 kg 
Materialforbruk Ca: 5 - 10 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 3-4 timer
Farge  Grå
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

FORDELER
• Hurtigherdende
• Fleksibelt (blandet med 3701)
• Spesiallim til bruddskifer
• Inne og ute
• C2
• CE EN 12004

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Asfalt

EN12004
C2 

LATAPOXY® 300        R2
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. 

For mer informasjon; Se datablad 185 på laticrete.no

TEKNISK DATA
Emballasje  11,1 kg
Blandningsforhold 3 komponenter 
Materialforbruk Ca: 3 - 4 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 12 timer
Farge  Hvit
Lagring  24 mnd. Lagres tørt.

FORDELER
• Hurtigherdende
• Fleksibelt 
• Inne og ute
• Vanskelige underlag
• CE EN 12004 - 13007 R2

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gamle fliser 
• Stål
• Epoxymaling

EN12004 
EN 13007 R2
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PASTALIM 15 PREMIUM         D2TE
Ferdigblandet pastalim for bruk i tørre soner innvendig. Passer godt for 
mindre jobber som kjøkkenbenker og reparasjoner.
Leveres i 3 kg og 8 kg spann. EN 12004 D2 TE
Forbruk ca: 3 kg pr m2

INJEKSJONSLIM         
Laticrete injeksjonslim er en meget lettflytende løsnings- middelfri epoxy, 
herdet med et polyamin for injisering av riss og sprekker i betong. Produk-
tet brukes også til å lime fast fliser som har løsnet via injisering gjennom 
et ferdig boret hull i fugemassen. Den lave viskositeten gjør det mulig å 
injisere med lavt trykk. Leveres i kit på 1 kg (0,3 + 0,7 kg) EN 1504 - 5

Systemløsninger til alle typer 
rom og prosjekter

TEKNISK DATA
Emballasje  3 og 8 kg
Blandningsforhold Ferdigblandet 
Materialforbruk Ca: 2 - 4 kg pr m2  

Klar til fuging Ca: 24 timer
Farge  Hvit
Lagring  12 mnd. Lagres tørt.

FORDELER
• Enkel å bruke
• Ferdigblandet
• CE EN 12004 D2 TE 

UNDERLAGSGUIDE
• Betong
• Støp
• Puss
• Gips
• Avretting
• Membraner
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Kontakt oss her
23 33 90 00

info@laticrete.no
www.laticrete.no


