
ANSVARSBEGRÄNSNING: De angivna tekniska uppgifterna, föremålets egenskaper och våra instruktioner  
baserat på resultat från laboratorieexperiment och erfarenheter från praktiken.  
Sedan den praktiska användningen av punkten är utom vår kontroll, vi kan inte ta ansvar för det färdiga resultatet.  
Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på tillämpliga villkor. 

TEKNISK 
INFORMATION 
 

ADDA KVIKKSTØP FIN är en gjutmassa med låg bygghöjd för snabbhärdande 
gjutarbete och reparationer. Den har ungefär 1 timmes användningstid, är gångbar 
efter ca 6-7 timmar och kan plattsättas efter 1 dag. ADDA KVIKKSTØP FIN kan 
byggas i lagertjocklekar från 10 till 80 mm. Kan användas både inomhus och 
utomhus. 
 

   ADDA KVIKKSTØP FIN kan användas i torra och våta rum på underlag av betong, 
gips, trä, membran och isolering. Det rekommenderas till inbäddning av värmekablar. 
ADDA KVIKKSTØP FIN frostsäkert. Den kan läggas flytande eller fast förankrad. 
Som flytande skikt ska det inte vara tunnare än 40 mm. ADDA KVIKKSTØP FIN på  
sviktande och ickebärande underlag ska armeras som vanligt. Arbetstempratur bör 
vara mellan +10 och +20°C, lägsta temperatur +6°C. 

 
 
 
 
Förberedande Underlaget ska vara rent. På gips och betong kan ADDA KVIKKSTØP FIN läggas ut med en 

fast förankring till underlaget med en slammning av en blandning av Armit eller annan 
häftförstärkare blandad 1:1 med vatten i Kvikkstøpen (istället för vatten endast). Denna 
slamma appliceras vanligtvis med en piasava kvast eller annan lämplig utrustning. Våt i våt 
med slamman. Små reparationer och gjutfogar bör också för slammas.  

 
  Fogar måste läggas var 5:e meter på större ytor där kvikkstøpen är fast förankrad i 

underlaget. Alternativt kan ADDA KVIKKSTØP FIN läggas flytande som en traditionell 
jordfuktig gjutning på flytande ytor som plastfolie eller isolering. Förstärkningsnät eller 50mm 
plastfiber rekommenderas för att göra gjutlagret. Keramik och vinylbeläggningar rengörs med 
starkt medel. Vinylbeläggningen bör också slipas. På svåra ytor som gamla plattor och 
vinylbeläggningar så ska det primes med TOPFLEX, och medan primern fortfarande är våt, 
kostar lite ADDA KVIKKSTØP FIN pulver på underlaget. TOPFLEX primer ska vara torr före 
nästa moment. Installera alltid expansionsband mellan planerat golv och vägg.  

 
Blandning: Pulvret från förpackningen hällas i vattnet under omrörning. Vattenmängd ca 1,6-2 liter per 20 

kg säck (jordfuktig konsistens). För att det ska vara frostsäkert bör högst 1,8 l vatten per 20 kg 
användas. Blanda med en tumbola eller med blandarvisp tills morteln är klumpfri. Om mer 
vatten används blir massan svagare och det kan lättare bli sprickor.  ADDA KVIKKSTØP FIN 
har en brukstid på ca 1 timme vid 20oC. Materialförbrukningen är ca 2,0 kg per mm/m2.         1 
säck räcker till ca 1 cm tjocklek på 1 m2 . 

 
Lägga ut: Massan fördelas över substratet och bearbetas med skosnören och brädor. Skurning och 

borstning kan göras när massan har ställts in. Plast bör placeras över gjutningen under de 
första 12 timmarna för att förhindra för snabb härdning. Undvik drag under de första 12 
timmarna efter Om. Massan måste komprimeras väl under utläggningen. Resultatet av dålig 
kompression är sämre styrka och längre torktid. 

 
Härdning och  
Torktider: ADDA KVIKKSTØP FIN kan gås efter ca 6-7 timmar med 20oC, och den kan kaklas efter ca 

24 timmar. ADDA QUICKFLEX/KOMBIFLEX membran kan appliceras efter ca 24 timmar.Den 
kan beläggas med vinylbeläggning efter ca 3 dagar. Lägre temperaturer eller hög luftfuktighet 
förlänger gjutningens härdningstid. 
 
REKOMMENDATIONER:                                                                                                               
ADDA KVIKKSTØP FIN är förblandad murbruk med normal avbindning och kontrollerat avfall. 
Baserat på hydrauliskt bindemedel och välsorterat fyllmedel. Blanda inte ADDA KVIKKSTØP 
FIN med cement, kalk, sand eller annat fyllmedel och aggregat. Mer vatten bör inte användas 
än rekommenderat. 
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Driftstemperatur:  Ner till +6oC. 
 
Blandningsförhållande: Vattentillsats ca 1,6-2 liter per 20 kg säck. Använd maximalt 1,8 l vatten för att 

det ska vara frostsäkert. 
    
Förbrukning:   2 kg torr massa per mm per .m2. 
   
Körtid:  Färdig massa måste användas inom ca 1 timme. Massa som har börjat härda i 

blandningskärlet får inte blandas med mer vatten. 
 
Torktid:   ADDA QUICK PLUG Fin är gångbar efter ca 6-7 timmar med 20oC, den kan kaklas 

efter ca 24 timmar och beläggas med vinylbeläggning efter ca. Tre dagar. 
 
Slöseri: Ca   0.09% efter 28 dagar. 
 
Rengöring:   Omedelbart med vatten. 
 
Förpackning:   20 kg förpackning. 
 
Förvaring:   6 månader för torr förvaring i oöppnad förpackning. 
 
Härdningstid före golv- 
Värme sätts på: 2 veckor. 
 
 
OBS! 
Produkten innehåller cement, som med tillsats av vatten kommer att fungera korrelativt på huden och ögonen. 
Cement ger en stark grundreaktion med vatten och kroppsvätskor. Använd lämpliga skyddshandskar och 
skyddsglasögon/visir och lämpliga skor. 
 
Läs alltid faromärkningen på förpackningen innan du börjar arbeta. 
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