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Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Revisionsdato: 04.02.13

TEKNISKE DATA
Vandtilsætning: ............................ 4 l/25 kg
Materialeforbrug: ............................ 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: ........................ 1 mm
Udlægningstykkelse: ......................5-20 mm
Trykfasthed, 28 døgn: ............... > 40 MPa
Bøjestrækfasthed, 28 døgn: .......... > 8 MPa
Frit svind, 28 døgn: ....................< 0,05 %
Hæfte til primet beton: .............. > 1,5 MPa
Brugstid: ...................................ca. 30 min
Gangbar: .....................................2-3 timer
Fliselægning: ..................................... 5 timer
Belægbar: ...................................... 1 døgn 

PRODUKTKODER
Hey’di varenr: ...................................... 236
GTIN: ............................ 7054150002363
Nobbnummer: .......................... 41162918

Arbejdshygieniske forhold/Værnetiltag 
Produktet indeholder cement som blandet med 
vand virker aggressivt på hud og på slimhinder i 
øjne, næse og svælg. Læs altid advarselstekst på 
pakningen, før arbejdet igangsættes.

HEY'DI  
FLYTSTØP FIN
  Lettflydende støbemasse.

Inde og ude.
Beskrivelse
Hey’di Flytstøp Fin er en cementbaseret, 
plastforstærket, hurtighærdende støbemasse 
som benyttes til afretning og opretning inde 
og ude. Hey’di Flytstøp Fin kan lægges ud i 
lagtykkelser mellem 5 og 20 mm, og kan også 
benyttes til indstøbning af elektriske 
varmekabler og vandbåren varme.

Brugsområdet
Hey’di Flytstøp Fin benyttes på underlag 
af beton, puds, keramiske fliser og andre 
mineralske underlag. Kan også benyttes i 
vandbelastede områder som balkoner, 
terrasser, vådrum m.m. Når Hey’di Flytstøp 
Fin lægges udendørs skal underlaget være 
frostbestandigt. Pigdækken e.l. kan skade 
overfladen. Udlægning kan også foretages 
med alm. spartelpumpe. 
Anvendelsestemperatur bør ligge mellem +10 
og +20 oC, laveste temperatur +6 oC. Dette 
gælder også underlaget.

Forarbejde - Underlag
Overfladen skal være fri for løse partikler, 
støv, fedt m.m. Cementhud på overfladen 
skal fjernes mekanisk. Overfladefasthed i 
underlaget skal være mindst 1,5 N/mm2. 
Indendørs: Sugende underlag som beton og 
puds primes med Hey’di Spesialprimer eller 
Hey’di KZ i forholdet 1 del primer til 3 dele 
vand. Ikke sugende underlag som epoxy, 
fliser, linoleum o.l skal primingen udføres 
som gysing. 1:1 Hey’di KZ/vand blandes med 
Hey’di Flytstøp Fin til en vælling som påføres 
underlaget med en kost. 
Udendørs: Sugende underlag forvandes og 
overfladen gyses som beskrevet ovenfor.

Udblanding - Brugsmåde
Hæld først rent vand i blandekarret, max. 
4 liter til 25 kilo Hey’di Flytstøp Fin. 
Udblanding foretages med kraftig elektrisk 
blandebor med visp. Blandingstid ca. 2 
minutter til klumpfri letflydende masse. 
Brugstid udblandet masse er ca. 30  minutter. 
Hæld fra blandekarret og fordel 

massen i strenge fra korteste væg. Hver nye 
streng hældes lidt ind i den foregående, sådan 
at massen hele tiden flyder samme vej. Det er 
altid en fordel at lægge ud massen i jævn 
tykkelse. Undgå at spartle udendørs i direkte 
sollys og hvis det er meget træk i luften. Der 
Hey’di Flytstøp Fin legges ed med spartel-
pumpe skal der benyttes efterblander på 
enden af udlæggerslangen. I den kolde årstid 
bør sækkene have tilnærmet rumtemperatur 
før brug.

Efterbehandling
Overfladen kan pigrulles for jævnest mulige 
overflade. Udendørs skal udlagt masse 
beskyttes med plastfolie både for at forhindre 
hurtig udtørring og som regnbeskyttelse i 
min. 1 døgn. Redskab rengøres med vand.

Tørretid (ved 20 oC, 50 % RF)
Gangbar efter 2-3 timer, og kan tages i brug 
eller fliselægges efter ca. 5 timer. Skal 
overfladen påstryges membran, skal massen 
tørre i minimum 1 døgn. Eventuel gulvvarme 
skal være slået fra i god tid før Hey’di Flytstøp 
Fin lægges ut, og skal ikke slås på igen før 
mindst 7 dage efter udlægning. I forbindelse 
med nedfugtning af den hærdede overflade 
kan der ofte ses mikroridser over hele eller 
dele af gulvet. Disse ridser er normale og har 
ingen betydning for massens tæthed og 
holdbarhed. Hvis man lægger Hey’di Flytstøp 
Fin ud i temperaturer under den anbefalede 
minimumstemperatur, vil tørretiden 
forlænges betydeligt.

Forbrug
25 kilo Hey’di Flytstøp Fin giver ca. 14 liter 
masse.

Lagring
Lagres tørt. Bedste brugsegenskaber inden 
9 mdr. fra produktionsdato.

Pakning
25 kilo sæk.




