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Flex Fix Snabb
Snabbhärdande flexibel universalfästmassa

Användningsområde:  » För väggar och golv.

 » Kan användas inom- och utomhus.

 » För sättning av keramiska plattor och ogenomskinliga naturstensplattor 
på väggar och golv. Mycket lämplig för granitkeramik.

 » För alla jämna underlag (t.ex. betong, gjutna golv, lättbetong, cementfiber-
plattor, gips- och gipsfiberskivor, kalkputs, kalkcementputs, befintliga keramiska 
plattor och tätskikt). 

 » För ytor som måste vara gångbara snabbt, t.ex. trappor, korridorer och 
toaletter, samt för reparationer när t.ex. enstaka plattor måste bytas. 

 » Lämplig för underlag med hög termisk belastning (värmegolv, bal-
konger och terrasser) och andra besvärliga underlag.

 » Idealisk för plattsättning på befintliga keramiska plattor utan primer.

Produktegenskaper:  » Stark högflexibel och snabbhärdande polymermodifierad vattenhärdan-
de fästmassa för tunnbädd.

 » Extra snabbtorkande, gång- och fogbar redan efter 3 timmar. 

 » Stark vidhäftning: även stora och tunga plattor kan fixeras med stor precision 
på vägg (glidbeständig). 

 » Säker att arbeta med tack vare god hängförmåga och utmärkt vattenbind-
ningsförmåga. 

 » Certifierad: uppfyller C2FT-kraven (snabbhärdande cementbaserat bruk för 
extra höga krav med hög glidbeständighet) enligt EN 12004. 
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data

Flex Fix Snabb: Produktinformation
Oktober 2012

Knauf Flex Fix Extra + Knauf Lim & Golv Elast

Bäddtjocklek: 2–5 mm

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +25°C

Blandning (5 kg pulver)
– Vägg 
– Golv:

0,9–1,1 l vatten 
1,2–1,5 l vatten

0,5 l Elast + 0,4–0,6 l vatten
0,5 l Elast + 0,7–0,8 l vatten

Vilotid: 5 minuter

Bearbetningstid*: ca. 30 minuter

Öppentid*: ca. 15–20 minuter

Korrigeringstid*: ca. 10–15 minuter

Gångbar ca. 3 timmar 

Övermålningsbar*: ca. 3 timmar

Belastningsbar*: ca. 7 dygn

Temperaturbeständighet: -20°C till + 80°C

*Riktvärde vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. **vid genomhärdat bruk

Åtgång vid maximal vattentillsats

Plattformat Tandning Åtgång
mindre än 10 cm minst 4 mm ca. 1,5 kg/m2

10–20 cm 6 mm ca. 2,2 kg/m²

20–30 cm 8 mm ca. 2,9 kg/m²

större än 30 cm max 10 mm ca. 3,6 kg/m²

Materialtekniska data

Bas: Torrbruk av cement, trassmjöl, kvartssand och kalk-
stensmjöl med polyvinylacetat-kopolymerisat och 
cellulosaeter

Hållbarhet: ca. 12 månader

Förvaring: svalt och torrt

Förpackning: 1 kg påse, 5 kg säck, 20 kg säck

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Flex Fix Snabb
5 kg: 253824 / 4006379078691
20 kg: 253823 / 4006379078684
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Förarbeten: Knauf Flex Fix Snabb kan användas på alla jämna underlag (t.ex. betong, gjutna golv, 
gjutasfalt, befintliga keramiska plattor, lättbetong, cementfiberplattor, gips-, kalk och 
kalkcementputs). Särskilt lämplig för underlag med stora temperaturväxlingar (värmegolv, 
balkonger och terrasser).

Underlaget ska vara stabilt, fast, torrt, rent och fritt från damm och skiljemedel. Vattenfast 
färg och andra fast sittande rester behöver inte avlägsnas, men ytan måste ruggas upp 
noggrant.

Underliggande puts måste vara minst 1 cm tjock och utförd i ett lager.

Vid plattläggning på värmegolv får värmen inte vara påslagen. Underlaget ska hålla en 
temperatur mellan +5°C och +25°C.

Viktigt att tänka på innan plattläggning på trägolv eller spånskivor:

Träunderlag ska fuktskyddas (t.ex. med Knauf Tätskiktsmassa eller Knauf Flex-Dicht).

Fuktbeständiga spånskivor (V100) måste vara fastskruvade, böjstyva och limmade i not 
och fjäder. Använd om möjligt Knauf byggskivor på väggar.

Det är inte lämpligt att sätta plattor direkt på trägolv och golv bestående av fuktbestän-
diga spånskivor (V100). Innan plattsättning måste golvet stabiliseras med gipsskivor eller 
genom spackling (Knauf Golvavjämningsmassa Fiberförstärkt 15, minst 10 mm tjockt lager).

Får inte användas direkt på OSB-skivor. Sådana skivor måste först frikopplas (t.ex. med 
Knauf renoveringsskiva eller Knauf byggskiva).

Grundbehandling: Kraftigt sugande underlag som lättbetong, kalksandsten o.s.v. ska grundbehandlas med 
Knauf Special Häftprimer (utblandad 1:4 med vatten).

Sugande underlag som cement, gips- och gipsfiberskivor o.s.v. ska grundbehandlas med 
Knauf Startprimer (bruksfärdig).

Svagt eller icke sugande underlag som anhydrit- och kalciumsulfatgolv, cementfiberplat-
tor o.s.v. ska grundbehandlas med Knauf Special Häftprimer (utblandad 1:2 med vatten).

Träunderlag ska grundbehandlas med Knauf Special Häftprimer (utblandad 1:1 med vat-
ten).

Täta underlag som befintliga keramiska plattor, terrazzo och gjutasfalt ska grundbehandlas 
med Knauf Special Häftprimer (koncentrerad). Befintliga keramiska plattor rengörs nog-
grant med Knauf Intensiv Rengöring och sköljs med rent vatten. När plattorna torkat kan 
Knauf Flex Fix Snabb appliceras direkt, utan primer.

Låt primern torka helt innan ytan beläggs.
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Blandning: Använd rena blandningskärl. Rör ned 5 kg Knauf Flex Fix Snabb i rent kallt vatten (0,9–1,1 l 
för väggar, 1,2–1,5 l för golv) med en brukvisp (se tabell). Justera vid behov konsistensen 
(pastös och droppfri) genom att tillsätta mer vatten eller torrbruk.

Låt massan vila i 5 minuter och rör om på nytt. Blanda bara så mycket massa som hinner 
användas inom 30 minuter.

Arbetsanvisning: Applicera ett tunt men täckande lager Knauf Flex Fix Snabb med spackel eller stålbrätte 
(kontaktskikt). Dra därefter ut fästmassan till önskad tjocklek med en tandspackel. Placera 
och tryck fast plattorna i fästmassan.

Vid skinnbildning måste fästmassan avlägsnas och ny fästmassa dras ut (prova med ett 
finger). Avlägsna genast spill.

Vid läggning av golv med stort slitage och utomhusgolv måste fästmassan appliceras 
med full täckning på både underlag och plattornas baksida.
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Ytterligare information:  » Knauf Flex Fix Snabb ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och 25°C.

 » Vid hög temperatur, stark ventilation, direkt sol och uppvärmt underlag kan bearbet-
ningstid och torktid förkortas.

 » Vid lägre rums- och underlagstemperaturer och hög luftfuktighet förlängs bearbet-
ningstid och torktid.

 » Stäng av golvvärmen 24 timmar innan arbetet inleds, eller sänk värmen till +15°C vid 
kallt väder. Golvvärmen kan tas i bruk tidigast 28 dagar efter plattsättning. Golvvärmen 
bör då höjas stegvis. 

 » För användning på fuktbeständiga spånskivor (V100) måste fästmassan blandas med 
vatten och Knauf Lim & Golv Elast. Träunderlag ska i allmänhet fuktskyddas med Knauf 
Tätskiktsmassa eller Knauf Flexdicht. Spånskivor rekommenderas inte för våtutrymmen.

 » Vid plattsättning på befintliga keramiska plattor ska underlaget först rengöras noggrant 
(t.ex. med Knauf Intensiv Rengöring).

 » Lämna plats för mjukfogar vid plattsättning (t.ex. i hörn, mellan vägg och golv och mel-
lan plattor och dörrkarmar). Större ytor utomhus ska förses med 10 mm breda rörelsefo-
gar med 2,5–5 meters mellanrum (beroende på beläggning och solbestrålning). Överta 
befintliga rörelsefogar.

 » Stelnad Knauf Flex Fix Snabb får inte röras ut eller blandas med ytterligare vatten, Knauf 
Lim & Golv Elast eller torrbruk för att kunna bearbetas på nytt.

 » Knauf Flex Fix Snabb får inte blandas med något annat material än vatten.

 » Rengör verktyg med vatten omedelbart efter användning. 

 » Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.knauf-baupro-
dukte.de.

Certifieringar och 
utlåtanden:

EN 12004-certifiering: C2FT 
”Snabbhärdande cementbaserat bruk för extra höga krav med hög glidbeständighet”, 
Säurefliesner-Vereinigung e.V. 
Provningsnummer 61470401.101

Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 611610 Hemsida: 
www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, oktober 2010
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