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Tillbehör för användning i samband med flytspackel och slipsats.

Alfix GolvKantband
Till avgränsning och uppdelning av golvytor samt till begränsning vid dörröppningar m.m. används kantband i form av självhäftande polyeterskumlister med täckfolie.
Dimensioner: 15 x 15 mm.
Dimensioner: 30 x 30 mm.
Längd: 2 m.
Alfix VäggKantband
Till förebyggande av vidhäftning mot vägg användas väggkantband (självhäftande skumlistor med avlastningsfolie på baksidan). Rekommenderas till PlaneMix med skikt tjocklek över 5 mm.
Dimension: 3 x 40 mm.
Längd: 25 m
Alfix Metallnät
Punktsvetsat stålnät för ingjutning i spackelmassa. Särskilt lämpligt till förstärkning och värmefördelning i
golvvärmekonstruktioner.
Dimensioner: 800 x 1 200 mm.
Maskstorlek: 50 x 50 mm.
Trådtjocklek: Ø 2,5 mm

Alfix Armeringsfibre
För tillsättning i spackelmassa användas 0,25 kg armeringsfibre pr. 25 kg säck PlaneMix.
Alfix Armeringsfibre användas där det finns behov för extra förstärkning.
Försämrar inte flytförmåga märkbart.
Fiberlängd: 4 - 14 mm
Fiberdiameter: 14 µm
Påsa med 0,25 kg

Alfix CEN-ring
Till mättning av spackelmassans flytförmåga enlig EN Standard 12706.
För att säkerställa den optimala bearbetning och flytförmåga är det viktigt att tillsätta rätta vattenmängd.
För mycket vatten ger risk för ballast separation och slam i den färdiga ytan.
Test utförs på slät, icke sugande yta, t.ex. plastskiva 20x20 cm

Alfix Höjdmått
För kontroll av flytspackling i rätta höjd
Alfix Höjdmått placeras med jämnt avstånd på 1,0 – 1,5 m
Höjd max 70 mm.
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Alfix Vogn til Blandekar
med Ø200 mm gummihjul.
Til 75 liter blandekar.
(Alfix vn. 8525)

Alfix Blandekar i Polyethylen
Volumen:
- 20 liter (Alfix vn. 8522),
- 30 liter (Alfix vn. 8521)
- 75 liter (Alfix vn. 8520)

Alfix Primerrulle
Til påføring af Alfix PlaneMixPrimer.
(Alfix vn. 8519)
Kan monteres på teleskopskaft ved hjælp af overgang.
(Alfix vn. 8539)

Hänvisningar
Plana underlag: Gjutning och spackling med PlaneMix
Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com
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