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I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk på gulv
og vegger.

7. BLANDING

1. PRODUKT NAVN
Latapoxy 210
Syrefast hvitt flislim og fugemasse.
2. PRODUSENT

I spannet ligger det 2 poser med A komponenter og 2
poser med B komponenter og en pose C komponent som
er pulveret. (13kg) Vil man blande hele spannet blander
man begge A komponentene med begge B komponentene
og hele C komponenten. (La det være igjen ca. 1kg av
pulveret, slik at man har muligheten til å justere
konsistensen om den er for tynn). Det er også mulighet
til å blande kun en A komponent og en B komponent av
gangen og blande in halve mengden av pulveret.
Bland A + B komponenten sammen i bøtten og tilsett
pulveret til massen for en jevn god konsistens. Bruk
drill med visp.

8. PÅFØRING

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
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3. PRODUKTBESKRIVELSE

Latapoxy 210 er et vannbasert epoxy
produkt beregnet til liming og fuging
av keramiske fliser og mosaikk i en operasjon.
Produktet er også egnet til steder hvor fliser
blir utsatt for milde kjemiske belastninger.

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en
6 x 6 mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelsen. Ved store flisformater eller fliser med knaster
på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes.
Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før
flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan
flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer
betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim
kontakt oppnås.

9. FUGING

4. LIMING AV

Veggfliser, klinkerfliser, monocottura, marmor, mosaikk,
mursteinskaller og naturstein.

Fuging av kan gjøres i samme operasjon som liming
av flisene. Overflødig lim som kommer opp i fugene
dras diagonalt over flisene. Påfør mer masse for å fylle
fugene til toppen av flisa. Fug mindre områder av
gangen og rengjør.

5. UNDERLAG

10. RENGJØRING

Betong, puss, gamle fliser, smøremembran, våtromsplater, gipsplater, vinyl, stål og finèr (kun innvendig).

6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett.
Sterkt sugende og porøse underlag primes med Lataprimer.

Gni i sirkler med en rengjøringskrubb når massen
ikke lenger er bløt for å fjerne fugeslør. Unngå bruk
av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse.
Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer.
Avslutt med en fuktig svamp. Det er viktig å gjøre
Flisene helt rene med en gang.
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11. EMBALLASJE
17 kg spann.

12. TEKNISKE DATA
LATAPOXY 210
Produktidentitet
Konsistens
Egenvekt
Farge
Brennbart
Lagring
Bruksegenskaper
Materialforbruk Lim
Materialforbruk Fug
20cm x20cm fliser
Brukstemperatur
Åpen tid
Sluttegenskaper
Vannoppsug
Heftstyrke
Trykkstyrke
Tid for gangtrafikk

13. KJEMIKALRESISTENSTABELL

Pasta
1.7
Hvit
Nei
2 år frostfritt

Ca. 3.0kg/m2
Ca. 0.7kg/m2
+ 9C til + 30C
15-25 minutter

¨mindre 3%
5.0 MPa
25.0 MPa etter 28 døgn
16 timer

Ja

Nei

Konsentrerte syrer
		x
Mineral og petroleumsoljer
x
Fruktsaft
x
Aceton
		x
Sukker
x
Saltvann
x
Vin
x

EN 13888

RG

EN 12004
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