Produktblad

Produktbeskrivning

Blandning

Användningsområde

Applicering

NFM Alpha Gips är ett gipsbaserat, pumpbart, självutjämnande golvspackel avsett för avjämning inomhus
i torra lokaler. Ger normalt en färdig yta utan behov av
efterbehandling och innehåller ej kasein. NFM Alpha
Gips är tredjepartskontrollerad av Teknologisk institut
i Danmark, samt uppfyller kraven enligt HusAMA.
NFM Alpha Gips kan användas på underlag som t ex
svag betong, gips, anhydrit, gjutasfalt, klinker, träfiber
samt gipsskivor och vattenfasta limrester mm.
Produkten är beläggningsbar med mattor och plattor av
linoleum, PVC, Polyolefin, gummi samt parkett, klinker
eller liknande material. Produkten lämpar sig utmärkt
för värmegolv. Får inte användas på underlag med
risk för tillskjutande fukt. Vid tveksamhet, kontakta
NFM Flytgolv AB.

Förbehandling

Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett,
vax etc. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort.
För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb
uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med
NFM Golvprimer XP. Primern borstas in i underlaget,
på normalt sugande underlag utspädd med vatten i
förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum,
spånskivor, gipsskivor etc. appliceras primern utspädd
5:1. Fördela primern jämnt över underlaget och undvik
pölbildning. Primern skall torka innan spacklingen.
Gjutasfalt skall primas med epoxiprimer som sandströs.
Spacklingen skall ske inom 24 timmar efter primningen.

Tillsätt 5.0-5,5 liter vatten per 25 kg säck. Använd ett
rent kärl utan spackelrester. Blandningen utförs med
vispförsedd borrmaskin tills det är en klumpfri och
lättflytande massa. Använd vatten +10 till +20 ºC.
Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20 ºC.
Avjämningsmassan får inte blandas med andra spackel.
Innan avjämningsmassan appliceras rekommenderas att
underlaget avvägs och nivåerna markeras på lämpligt
sätt med NFM´s ”Nivåpinnar”. Massan pumpas eller
hälls ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den
tidigare så snabbt som möjligt. Under läggning slätas
spacklet till på lämpligt sätt till exempel med en tandad
spackel. Anpassa vådlängden till blandningspumpens
kapacitet och till skikttjockleken. Lämplig vådlängd är
ca 8 meter. Som avgränsare använd avstängningslist.
Primern ska vara torr innan nästa skikt appliceras.
OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen
skall ytan skyddas mot för snabb torkning. Kontrollera
alltid före mattläggning att avjämningsmassan är uttorkad.
Som riktvärde kan rekommendationerna i HusAMA
användas. För fuktkänsliga beläggningar, tex trägolv, följ
tillverkarens anvisningar.

NFM
Flytgolv AB

Miljöanvisningar

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Härdat material utgör ingen fara för miljö.
För hantering av restprodukter och avfall se innehållsdeklaration samt Byggvarudeklaration.

Produktspecifikation
Bindemedel
Gips (Calcium Sulfate Anhydrous)

Skikttjocklek
2-30 mm

Vidhäftningshållfasthet
> 1,5 MPa

Ballast
Natursand, max 0,25 mm

Beläggningsbar
Efter 1 dygn i skikt upp till
3 mm, sedan 1 dygns torktid för
varje mm skiktstjocklek.
Förutsätter +20ºC och 50% RF
och viss luftomväxling

Ytdraghållfasthet
> 1,5 MPa

Vattenmängd
20 - 23%, 5,0 - 5,5 liter/25kg

Egenemission
Emicode EC 1

Åtgång
1,60 kg/m² och mm (enl GBR)

Lagring
9 månader torrt, svalt och i
oöppnad förpackning

Flytförmåga
160-170 mm (SS 923519)

Förpackning
25 kg säck, Big Bag, Bulk

Användningstid
12-15 min efter tillblandning
vid +20 ºC

Tryckhållfasthet
C35

Rengöring
Verktyg etc. rengöres omedelbart
med vatten.

Gångbar
Efter ca 1 timme vid min + 20 °C

Böjhållfasthet
F6

Arbetstemperatur
Mellan +10 ºC och +25 ºC
Krympning
>0,10 mm/m
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