
550 Design
Sementbasert, pumpbar avrettingsmasse egnet som ferdig overflate der det etterspørres plane gulv med høy
overflatestyrke. Egner seg til alt fra villa til butikk- og lagerlokaler. For innendørs bruk på underlag av betong.
Imidlertid ikke i våtrom.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid:
Underlaget skal være rent og fritt for støv, svake og ettergivende underlag og annet som kan redusere vedheft.
Underlagets overflateholdfasthet må ikke underskride 1,5 MPa. Svake partier skal fjernes. Bevegelsesfuger i
underlaget må ikke oversparkles. Underlaget primes alltid med Finja Primer iht. primerguiden. Temperaturen på
overflaten, lokalet og massen må ikke være under 10 °C. Med tanke på betongens krymping skal en nystøpt
betongplate ikke avrettes tidligere enn ca. en måned etter at platen støpes. Ved større ujevnheter må oppfylling
gjøres med Finja 510 F Industri. Etterstreb jevn tykkelse på sjiktet med 550 Designgulv. Tett alltid sluk og avløp
før du begynner å sparkle for å unngå at disse fylles med masse og går tett. Monter Finja stengelist så
utleggningslengden begrenses til 8–10 meter. Rom bør om mulig stenges av hver for seg. 

Om vinteren bør produktet oppbevares i et oppvarmet rom før det legges, fordi man med sterkt nedkjølte
materialer risikerer at enkelte tilsetningsmidler ikke rekker å løse seg opp under blandingen. 

Gulvvarme: 
Varmen får ikke aktiveres de første 28 døgnene etter sparkling. For å oppnå tilstrekkelig styrke skal elektriske
varmekabler ha et dekkende sparkelsjikt på minst 10 mm og en minste totale sjikttykkelse på 15 mm. Slyngene
ved vannbåren varme skal minimum ha et dekkende sparkelsjikt på 20 mm. Følg alltid anvisninger fra
gulvvarmeleverandøren.

Blanding:
Blanding for hånd med mørtelvisp eller mikser bør unngås hvis det er mulig fordi det er en risiko for
fargeforskjeller mellom blandingssatsene. Best resultat fåes med en blandingspumpe med jevn vanntilgang.
Sørg for at det ikke er noe annet koblet til vannuttaket og at inngående vannslange eller utgående pumpeslage
ikke risikerer å bli kjørt over eller utsettes for annen påvirkning under pumpingen. Riktig blanding kontrolleres
med flytprøve. Flytprøven skal ligge innenfor angitt intervall. I sammenheng med prøven skal det også
kontrolleres at massen er godt blandet og fri for separasjoner. 

Utlegging:
Den ferdigblandede massen pumpes eller helles ut i lengder på underlaget. Hold slangeåpningen så nære
flaten som mulig for å minimere risiko for luftbobler. Hver nye lengde legges i den forrige så snart som mulig,
slik at massen kan flyte sammen og bli jevn. Bearbeid overflaten lett for å minske overflatespenning og å jevne
ut forskjeller i utleggingen. Et 50 mm plastrør montert horisontalt på skaft gir best resultat. Tannsparkel og
piggrull bør unngås da de kan gi lokale fargeavvikelser. Bearbeid overflaten vinkelrett mot lengdene efter 3-4
lengder. Bearbeid ikke for mye da det øker risikoen for ujevnheter. 

Overflatesjikt:
Kan brukes uten overflatesjikt, men må kanskje av rengjøringstekniske eller estetiske årsaker dekkes med
egnet overflatesjikt. Overflatesjikt kan påføres ca 7 døgn etter avretting. Den angitte tiden forutsetter 20 °C, 50
% RF, uttørket underlag og god luftutskifting i lokalet. For lokaler med kraftig slitasje anbefales lakkbehandling
med Tikkurila Fontefloor FL Matt. For lokaler med mindre slitasje er Finja Betongimpregnering et bra alternativ.
Uansett valg av overflatebehandling skal en prøve gjøres på en mindre overflate. Alle typer overflatebehandling
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kan tydliggjøre eventuelle defekter i designgulvet. 

NB: 550 Designgulv er et sementbasert produkt. Fargeavvikelser og sprekker kan forekomme. Dette er helt
naturlig og skaper fargesterke og levende gulv.

Tekniske data

Forpakning
20 kg sekk.

Lagring
Brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato angitt 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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