
1. PRODUKT NAVN 
Laticrete Strata_Mat.
Frikoblingsmatte.

2. PRODUSENT
LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:        +47 23339001
Internett: www.laticrete.no 
 
3. PRODUKTBESKRIVELSE
Laticrete Strata_Mat er en matte som 
brukes som frikoblingssjikt mellom fliser og underlag 
for å forhindre at eventuelle sprekker og bevegelser i 
underlaget overføres til flislaget.Strata_Mat må dekkes 
med fliser eller naturstein.

4. BRUKSOMRÅDER 
Laticrete Strata_Mat brukes på alle horisontale
underlag av: Betong, puss, avrettingsmasse, finér,  
22 mm gulvspon, vinyl og keramiske fliser. Kan benyttes 
utendørs kun på betongunderlag over ikke bebodde rom. 
Selv om Strata_Mat ikke fungerer som en membran, kan 
den benyttes som en sekundær membran på balkonger 
og terrasser for å hindre at vann samler seg under fli-
sene som igjen kan skape frostskader og saltutfellinger 
på fugemasse og fliser. Kreves det en membran skal den 
legges under Strata_Mat. Laticrete Latalastic membran 
er egnet til formålet.

5. FORDELER 
Mønsteret i Strata_Mat er formet slik at det gir en  
mekanisk forankring til flislimet, som i tillegg gir en 
kortere herdetid. Likeledes er det små luftkanaler  
som slipper ut damp fra fuktig underlag eller fra  
nystøpt betong. Strata_Mat er gjennomsiktig for å  
kunne kontrollere at riktig mengde flislim er påført.

6. BEVEGELSES FUGER 
Alle bevegelses fuger i underlaget skal føres opp til 
«overflaten». Strata_Mat skal ikke legges over en  
bevegelses fuge.                

7. MONTERING 
Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. 
Påfør flislimet Laticrete 254 Platinum eller et annet  
sementbasert flislim med en 6 mm tannsparkel på  
underlaget. Ikke påfør mer lim på et område større  
enn det man klarer å legge ut matten på 15 minutter  
før limet begynner å skinnherde. Rull ut ferdigkuttet 
Strata_Mat over flislimet og press matten ned med 
flatsiden av tannsparkelen. Matten er 1.10m bred. Neste 
bredde gjøres på samme måten og limes kant i kant 
(ikke overlapp). Det er viktig å få full lim dekning under 
matten. Dette kan kontrolleres ved at matten blir grå 
der hvor det er påført flislim.

8. LIMING AV FLISER 
Fliser limes direkte på Strata_Mat med et sementbasert 
flislim.

9. EMBALLASJE 
Rull 1,10 x 12.7 meter = 14m2
Rull 1,10 x 27.2 meter = 30m2
Tykkelse: 3.0mm
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Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.


