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Binder til PlaneMix gulvspartelmasser

Til oprøring i Alfix spartelmasser for at opnå højere fleksibilitet og deforma-
tionsevne på ustabile eller kritiske underlag.

• Indendørs i tørre rum 
• Øger fleksibiliteten af gulvspartelmasser 
• Til svumning på tætte underlag
• Forbedrer overfladens sejhed og slidstyrke
• Lav emission

Produkt
Polymerdispersion tilsat grøn røbefarve.

Forbrug

Til iblanding: Ca. 0,08 liter PlaneMixBinder pr. kg PlaneMix pulver, svarende til 1,6 liter PlaneMixBinder til 
20 kg PlaneMix.

Produkt  Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 10 Tilsæt 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vand pr. 20 kg
PlaneMix 20 Tilsæt 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vand pr. 20 kg
PlaneMix 50 Tilsæt 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vand pr. 20 kg

Til svumning: Ca. 0,3 liter koncentreret PlaneMixBinder pr. m².

Emballage
10 liter plastdunke. 

Underlag
Undergulve af beton.
Keramiske fliser, terrazzo.
Træ.
Vinyl og lignende.
Stål.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling 
Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. 
Betonunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Tætte underlag svummes med PlaneMixBinder og PlaneMix i forhold 1:2. Alternativt anvendes Alfix Epoxy 
Grunder med istrøning af sand.
Primning af andre underlag: Kontakt vores Service-tekniske afdeling.
Temperaturen bør ikke være lavere end +10ºC. 

Brugsanvisning 
Hæld vand og PlaneMixBinder i en ren beholder og rør, indtil binderen er jævnt fordelt i vandet. Drys 
pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer 
til flere poser ad gangen. 

Bemærk!
Tilsætning af PlaneMixBinder til spartelmasse kræver, at den oprindelige vandmængde reduceres som 
beskrevet i tabellen under afsnit med forbrug. Tilsætning af PlaneMix Binder medfører forlænget tørretid 
og moderat reduktion af spartelmassens flydeevne.

Hvis afretning/spartling udføres i flere lag, skal der primes med PlaneMix Primer for hvert nyt lag. På 
stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt med ekstra primning.

Rengøring
Rester af Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cement-
baserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
Det Norske Veritas AS:
Annex A.1, item No. A.1/3.1 “Primary deck coverings”
Identification number:   0575
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Henvisninger
Spartelmasser - Plane underlag med Alfix 
Produktinfo for:
•  Alfix PlaneMix 10
•  Alfix PlaneMix 20
•  Alfix PlaneMix 50
•  Alfix Epoxy Grunder
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data
Arbejdstemperatur Minimum +10°C 
Densitet  1,0 kg/liter
Lagring  Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage


