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Lettfix Flislim
Lettfix flislim er en hvitsementbasert og støvredusert festemasse med høy fleksibilitet og lav vekt.
Den fungerer også utmerket som flytlim, og den løse konsistensen er fordelaktig for å fylle større
fliser fullstendig på baksiden. 

Produktet brukes på gulv og vegg innen- og utendørs ved montering av keramiske
overflatematerialer slik som flis, klinker, mosaikk, granittkeramikk og naturstein. Den egner seg også
til keramikk, som kan være følsom for fargegjennomslag, slik som glassmosaikk og lys marmor. 

Egnede underlag er betong som er eldre enn tre måneder, lettbetong, pussede flater, eksisterende
keramikk, gulvgipsplater og sparklede flater. Lettfix flislim er også egnet for gulvvarme, og rekker
minst 30 % lenger enn tradisjonelle festemasser takket være lettballasten. For fliser opp til 30x60 cm.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid:
Underlaget skal være plant, rent og fritt for støv, svake overflatesjikt eller annet som kan svekke vedheft. Tørre og sugende
underlag forbehandles med Finja Primer, som skal tørke før du påfører limet. Temperaturen i underlaget, lokalet og materialene
må ikke være lavere enn 10 °C.

Blanding:
Blandingen av limet gjøres med drill og visp. 10 kg Lettfix blandes med 4–4,2 liter rent vann til du har fått en homogen masse. Ved
stor flis på gulv kan du bruke opptil 5 liter vann. La hvile i fem minutter, og visp opp igjen. Bruk alltid rent vann. Blandet mase kan
brukes i opptil 6 timer.

Påføring:
Lettfix påføres med en tannsparkel. Velg tannsparkel etter type flis og underlag.

Hele flisen bør dekkes. For beste vedheft sparkles et tynt lag på underlaget med tannsparkelens slette side. Deretter legges det
umiddelbart på enda mer mørtel med den tannete siden til ønsket sjikttykkelse. 

Flis i hardt belastede omgivelser, utendørs samt flis med ribber skal dobbeltlimes, dvs. at limet påføres både på flisen og
underlaget. Flisene trykkes inn til de har god kontakt med limet. 

Det må ikke danne seg skinn på den påførte limet før flisene monteres.

Etterarbeid:
Eventuelt søl rengjøres med vann. Herdet festemasse fjernes mekanisk. 

Etter angitt tid kan du fuge med Finja Fugemasse. Bruk Finja Fugemasse for våtrom ved elastiske fuger.

Tekniske data

Forbruk Ca. 1,6 kg/m² med 6x6 mm tannsparkel

Vannforbruk 4–4,2 l/10 kg, opptil 5 l ved store fliser på gulv

Tid før fuging på vegg 10–18 h

Tid før fuging på gulv 24 h

Brukstid Ca. 6 h

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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Åpentid > 30 min

Forpakning
Produktet leveres som standard i 10 kg sekk (art.nr. 7010658).

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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