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SP-X
Dammreducerad, cementbaserad, självutjämnande
avjämningsmassa med goda
flytegenskaper, för skikt på
0,5–25 mm. Rekommenderas
för de flesta cementbaserade
underlag.

TEKNISKA DATA
Typ: Cementbaserad
Förbrukning: ca 1,5 kg/m2/mm
Skikttjocklek: 0,5–25 mm
Brukstid: ca 25 minuter
Gångbar: ca 3 timmar
Beläggningsbar: ca 16 timmar <10 mm
ca 24 timmar >10 mm
Arbetstemperatur: Inte under +5˚C, bäst förhållande mellan
+15˚C och +20˚C
pH: >11,5
EN 13813: CT-C35-F7
Alla värden är ungefärliga och påverkas av klimatväxlingar.
Alla tekniska data utgår från normalförhållanden (+20˚C och 50
% RF).

• Dammreducerad
• Mycket goda flytegenskaper i tunna skikt
• Låg krymp
• Lämplig för applicering på golvvärmesystem
• Lämpligt för länkhjul (>2 mm)
• Pumpbar

UNDERLAG
SP-X lämpar sig för inomhusgolv av t.ex.

Betong

Cement och andra snabba rotbruk

Gamla underlag som keramikplattor, natursten
och Terrazzo

KRAV PÅ UNDERLAG




ANVÄNDNING
SP-X är lämpligt för:

Avjämning av hela ytor, avjämning och
nivåjustering av underlag.

Bostäder, butikslokaler, skolor, kontor och
sjukhus.

Textil, elastiska och keramiska beläggningar

För utjämning av hela ytor under parkett,
skikttjocklek minst 3 mm. (I kombination med
Parkett Elastic Plus, skikttjocklek minst 2 mm).

Inomhusutrymmen.







Tillräcklig hållfasthet, bärighet,
dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
Fri från beläggningar som försämrar
vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett,
vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
Separationsskikt, sintrade skikt och liknande ska
avlägsnas på lämpligt sätt, t.ex. genom slipning,
borstning, sandblästring, fräsning eller grundlig
rengöring.
Gamla lösa och svaga avjämningsskikt ska
avlägsnas mekaniskt.
När golvbeläggningen monteras ska underlaget
innan spackling ha en relativ fuktighet på maximalt
85 % RF.
Skikt av vattenlösligt lim ska avlägsnas helt.
Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas.
Gamla golv av t.ex. keramik och epoximassa ska
noga rengöras och slipas.
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Lokaler som inte är byggda över en källare ska
fukttätas i enlighet med gällande föreskrifter.
De krav som anges i relevanta, gällande
standarder, riktlinjer och specifikationer ska
uppfyllas.



Skydda SP-X under härdning från höga
temperaturer, direkt solljus och torka.
Rengör verktygen med vatten omedelbart efter
användning.

FÖRPACKNING
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE




25 kg

25 kg SP-X/6,5 liter rent kallt vatten
FÖRVARING

PRIMNING
För primning av underlaget används VD, VD Fix eller VD
Super, beroende på underlagstyp. Mer information finns
på det produktblad som medföljer primern.

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD















Använd en ren hink.
Häll SP-X i kallt, rent vatten och rör om tills
blandningen blir homogen (maskinblandare
rekommenderas).
Häll sedan ut avjämningsmassan och sprid ut
den med en tandad spackelspade. Det är enkelt
att åstadkomma en jämn yta. Det är vanligtvis
inte nödvändigt att ta bort spackelränder eller
att jämna ut massan mer än en gång.
Om tjockare skikt läggs ska vertikala element
isoleras med thermolist RS 50 för att de inte ska
komma i kontakt med massan.
Om ett andra lager avjämningsmassa ska
läggas på ska ytan slipas och därefter primas
med VD (1:1) eller VD FIX som appliceras på
det första skiktet när det torkat. Det andra
skiktet får inte vara tjockare än det första.
Använd det reparationsbruket EF för att
förbereda underlaget och fylla i skarvar, gropar
och jämna ut ojämnheter.
Massan ska inte läggas mot vattenrör av metall
(rörgenomföringar o. dyl. ska tätas) eftersom i
synnerhet galvaniserade stålrör inte har ett
tillräckligt rostskydd.
Blanda inte till mer än vad som kan hanteras
inom 35 minuter.





Förvara SP-X i ett svalt, torrt utrymme.
Kan förvaras i 6 månader (i sluten förpackning).
Öppna påsar ska omedelbart förslutas och
användas så snart som möjligt.

DEPONERING



Töm påsarna helt och kassera dem i enlighet med
gällande bestämmelser.
Produktrester, rengöringsvatten och behållare
med produktrester ska kasseras i enlighet med
lokala bestämmelser.

EMICODE

EC 1 Plus R: mycket låga emissioner Plus,
reglerad

SÄKERHET OCH MILJÖ
Se säkerhetsföreskrifterna för mer information.

INSTRUKTIONER





All information baserar sig på standardförhållanden och gäller avjämningsmassa utan
tillsatser.
Följ relevanta produktdatablad om kompletterande
produkter ska användas. Vid tveksamheter bör
ytterligare information inhämtas från tillverkaren.
De krav som anges i relevanta, gällande
standarder, riktlinjer och specifikationer ska
uppfyllas.
Rengör verktygen omedelbart med vatten.
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ANSVARSFRISKRIVNING
Relevanta rekommendationer, riktlinjer och
säkerhetsspecifikationer ska följas, liksom vedertagna
bygg- och konstruktionsbestämmelser. Vi garanterar att
våra produkter är felfria när de lämnar fabriken. Även om
våra rekommendationer baserar sig på tester och praktiska
erfarenheter kan de endast ge en allmän vägledning.
Produktens egenskaper kan inte garanteras eftersom vi
inte kan påverka de lokala förhållandena, hur arbetet utförs
eller bearbetningsmetoden.
Detta produktdatablad ersätter alla tidigare versioner.

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och
kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom
användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för
resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har
bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har
tillverkat.

Certifierat enligt:

Sika Sverige AB
Postadress:
Box 8061
163 08 Spånga
Telefon: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
Webb: www.casco.se

