IndorTec®
FLEXBONE-2E
ETT FRIKOPPLINGSSYSTEM
SOM GÖR ATT
DU KAN SÄTTA
PLATTOR PÅ
ALLA UNDERLAG.
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NU KAN DU LÄGGA KLINKER/GRANITKERAMIK
OAVSETT UNDERLAG. FYRA ENKLA MOMENT.
1. IndorTec® FLEXBONE-2E frikopplingsmatta läggs löst på golvet
2. Frikopplingsmattan täcks med ARDEX X 78
		
3. Keramiken läggs vått i vått med ARDEX X 78
			
4. Keramiken fogas med ARDEX fogmassa

IndorTec® FLEXBONE-2E frikopplingsmatta är en armerad
matta helt frikopplad från befintligt underlag. Det innebär
att du kan lägga klinker/granitkeramik på alla underlag.
Kravet är att underlaget är tillräckligt böjstyvt för plattsättning.

Exempel på underlag som tidigare klassats som
omöjliga på grund av sprickor eller att plattor lossnat.

Oljeförorenade golv • Limrester • Svaga underlag • Nygjutna betonggolv som fortfarande krymper • Blandade underlag
betong/trä, betong/asfalt • Gjutasfalt • Linoleumgolv • Spruckna betonggolv • Golv där du inte får vidhäftning • Trägolv
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En trygg konstruktion
Med IndorTec® FLEXBONE-2E frikopplingsmatta och ARDEX X 78 kan du äntligen se
slutet på spruckna klinkergolv eller granitkeramik på grund av bristfälligt underlag eller
rörelser i underlaget.

Lämna en hundraprocentig garanti och sov gott
Med IndorTec® FLEXBONE-2E frikopplingsmatta och ARDEX X 78 fästmassa kan du erbjuda dina kunder klinker och granitkeramik oavsett underlag. Och det bästa av allt våga
lämna en hundraprocentig garanti som innebär att du garanterar att det aldrig kommer att
uppstå några sprickor eller att plattorna släpper. Dessutom tar mattan genom avluftning
hand om eventuell fukt som kan finnas kvar i underliggande konstruktion.

Låg bygghöjd och du slipper kostsamma jobb som att riva
Med IndorTec® FLEXBONE-2E kan befintligt underlag ligga kvar. Låg inbyggnadshöjd, från ca 14 mm inklusive keramik. Det innebär också att du slipper
alla tråkiga, tidsödande och kostsamma jobb som att riva ut befintligt golv,
spackla, prima etc. Här blir byggarbetsplatsen i stället så ren att verksamheten faktiskt kan pågå som vanligt. Enklare, snabbare eller säkrare blir det
sannolikt aldrig!

Garantier
Systemet bygger på GUTJAHRS produkter i kombination med ARDEX fästmassor. Garantin gäller enbart då ARDEX föreskrivna produkter använts.
GUTJAHR är ett ledande företag för säker dränering, ventilation och frikoppling, på balkonger, terrasser, fasader och utvändiga trappor mm. Företaget

Genom avluftning tar mattan hand om eventuell fukt som kan fin-

startades 1989 av Walter Gutjahr och ägs idag av ARDEX.

nas kvar i underliggande konstruktion.

Läs mer i broschyren eller ring oss!
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IndorTec® FLEXBONE-2E
SÅ HÄR GÅR DET TILL!
FRIKOPPLING OCH AVLUFTNING I ETT OCH SAMMA SYSTEM
IndorTec® FLEXBONE-2E är en komplett och genomtänkt lösning. Tillsammans med en 100%
frikoppling från underlaget ser systemet samtidigt till att man får en optimal avluftning. Eventuell kvarvarande fukt i underlaget fördelas jämnt tack vare mattans kanalsystem och därifrån
avdunstar fukten genom fogarna. Det betyder att kvarvarande fukt i underlaget aldrig blir inkapslat i det nya golvet.

NYA KERAMIKGOLV OFTA OCH SNABBT GER FASTIGHETSÄGARE ETT NYTT KONKURRENSMEDEL
I butiker och i utställningslokaler byts golvbeläggningarna ut ofta på grund av nya hyresgäster
eller att man helt enkelt vill modernisera lokalen. Det optimala är att renoveringen kan utföras
snabbt samtidigt som butiken har öppet. IndorTec® FLEXBONE-2E ger de förutsättningarna.
Då beläggningen är 100% frikopplad från underlaget fungerar den som en ny beläggning som
enkelt, rent och snabbt läggs direkt på befintligt golv. Hyr man lokalen kan man enkelt och
snabbt återställa lokalen till ursprungligt skick genom att avlägsna beläggningen och då utan
att ha skadat ursprungsgolvet.

UNDERLAG DÄR DU INTE FÅR VIDHÄFTNING, INGA PROBLEM
Gjutasfalt, målade golv, olja och limrester är normalt sett ett stort problem vid läggning av keramik. Läggs plattorna på traditionellt vis blir rengöringen och avlägsnande av underlaget förknippat med mycket damm och stora kostnader. Med IndorTec® FLEXBONE-2E går det mycket
snabbare och lättare då det inte är nödvändigt med vidhäftning till underlaget. Den speciella armeringen på mattans översida gör det möjligt att lägga plattorna direkt på den löslagda mattan.

SPRUCKNA GOLV MED ELLER UTAN VÄRME, INGA PROBLEM
Med golvvärme är de termiska spänningarna mellan beläggningen och betongen, brist på
dilatationsfogar, eller för tunn beläggning över värmerören de mest förekommna orsakerna till
att golvet spricker. Med IndorTec® FLEXBONE-2E kan man även på de här kritiska underlagen lägga keramik utan risk. Man behöver inte reparera sprickor i underlaget innan läggning.
Den flytande konstruktionen frikopplar den nya keramikbeläggningen helt från underlaget och
kvarvarande fukt i underlaget avluftas genom kanalsystemet i mattan.
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BLANDADE UNDERLAG, INGA PROBLEM
När underlaget består av olika material som trä och betong eller betong och
asfalt uppstår det oftast sprickor i övergången mellan materialen. Utan en
effektiv frikoppling mellan keramikbeläggningen och underlaget kommer de
här sprickorna att fortplanta sig till den nya keramikbeläggningen. IndorTec®
FLEXBONE-2E eliminerar den risken samtidigt som den tar upp rörelser i
underlaget som kan uppstå när man har olika material i golvet.

VÄLJ IndorTec® FLEXBONE-2E
DU SLIPPER TA BORT BEFINTLIG BELÄGGNING
PVC OCH LINOLEUMMATTOR BEHÖVER INTE AVLÄGSNAS
Med IndorTec® FLEXBONE-2E sparas kostnaderna för det tidskrävande
arbetet med att avlägsna olämpliga underlag som PVC och linoleummattor vilka
kräver slipning av undergolven. IndorTec® FLEXBONE-2E läggs direkt på den
existerande beläggningen och spacklas in med ARDEX X 78 fästmassa. Därefter läggs keramiken vått i vått med ARDEX X 78.

TRÄBASERADE UNDERLAG KAN ANVÄNDAS UTAN PROBLEM
Trä och träbaserade material rör sig på grund av temperaturskillnader och
fuktvariationer i omgivningen. Då uppstår stora spänningar mellan keramikbeläggningen och underlaget. Med IndorTec® FLEXBONE-2E frikopplas keramikbeläggningen och trägolvet helt från varandra och skador undviks.

LÄGGNING AV KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ NYTT BETONGGOLV
Det tar lång tid efter gjutning av betonggolv till att man kan lägga klinker och
granitkeramik. Beroende på fästmassa, betongkvalitet och temperatur kan det
ta 1-6 månader innan plattläggning.
• Med IndorTec® FLEXBONE-2E kan man lägga klinker och granitkeramik på
nygjuten betong så fort den är gångbar.
• Med IndorTec® FLEXBONE-2E frikopplingsmatta kapslas inte fukten in i
betongen utan avdunstar genom kanalerna i mattan och upp genom fogarna.
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MONTERINGSANVISNING

1. Se till att underlaget är jämnt och stabilt.

2. Rengör underlaget ordentligt.

3. Längs med väggar, pelare och genomföring-

Vill man skydda underlaget mot nerträngning

ar monteras ARDEX TP 50 som en rörelsefog

av fästmassa kan man lägga ut en PE-folie

på 5-8 mm.

eller liknande som skydd innan monteringen av
IndorTec® FLEXBONE-2E.

4. Lägg ut IndorTec® FLEXBONE-2E. Mattan

5. I skarvar utan överlappning används Watec

förbinds med den självhäftande överlappningen. Drain ST, en självhäftande armeringstejp.

6. Vid dilatationsfogar i underlaget och fältbegränsningar i keramikskiktet läggs mattorna
med en springa på minst 8 mm.

7. Över dessa fogar monteras AquaDrain UB

8. Existerande dilatationsfogar i underlaget ska 9. IndorTec® FLEXBONE-2E mattan spacklas

universalband.

alltid föras vidare upp i keramikbeläggningen.

med ARDEX X 78 fästmassa upp i nivå med

Men det är möjligt att förskjuta rörelsefogen i

mattans överkant.

mattan med max 10 cm i vardera riktningen.
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10. På den fixspacklade mattan används en

11. Keramiken läggs i den färska fixbädden

12. Innan fogning tänk på att torktiden för fäst-

lämplig fixkam för att kamma ut ARDEX X 78

och trycks och vrids på plats.

massorna fördubblas p g a mattans material-

vått i vått.

uppbyggnad. Anslutningsfogar och rörelsefogar
fogas med ARDEX silikonfog.

13. Tack vare den frikopplade läggningen av
IndorTec® FLEXBONE-2E kan den läggas på
olika underlag där det normalt inte går att montera keramik på grund av vidhäftningsproblem.
Dessutom är det enkelt att återställa golvet vid
flytt genom att ta bort hela konstruktionen och
återfå tidigare beläggning.
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FÖRDELAR
IndorTec® FLEXBONE-2E

• Lägg klinker på nygjuten betong så fort du kan gå på den
• Inga överföringar av sprickor och rörelser från den gamla beläggningen till den nya
• På underlag där du annars inte får vidhäftning
• När du har blandade underlag betong/asfalt, betong/keramik/trä

ARDEX X 78
Bearbetningstid

5 timmar

Monteringstid

60 minuter

Korrigeringstid

30 minuter

Gångbar ca

48 timmar

Fogning ca

48 timmar

Åtgång ca

8 mm kam 4-5 kg/m2

ARDEX FOGMASSOR
Alla ARDEX fogmassor kan användas.
TEKNISK DATA FÖR

Produkter och förarbete

IndorTec® FLEXBONE-2E

Material: Polystyrol (PS)

Material

Polystyrol (PS)

Temperaturbeständig

-30 0C till +70 0C

Statisk tryckbelastning

5000 kg/m2

Tjocklek matta

3 mm

Storlek matta

2x1 meter med 5 cm
överlapp

TILLBEHÖR

Armerat frikopplingssystem till klinker och granitkeramik
lagt i ARDEX X 78 fästmassa.
Avluftning och frikoppling av keramikbeläggning från
underlaget.
Krav på underlag:
• Plant, tryckfast och vridstabilt.

Watec Drain ST

Självhäftande armeringstejp

ARDEX TP 50

Skumlist för väggar

• Pallyftare får ej användas.

Aqua Drain UB

Universalband

Lämpliga underlag:

Aqua Drain Sax

• Får inte användas direkt på isolering.

• Trä och spångolv.
• Underlag med dålig vidhäftning (oljiga, målade m m).
• Hård PVC och linoleum.
• Spruckna golv (med vattenburen golvvärme).
• Blandade underlag (trä/betong, asfalt/betong).
• Nygjutna och fortfarande fuktiga betonggolv.

ARDEX AB

• Nygjutna betonggolv som fortfarande krymper.

Staffans väg 6 A

Plattstorlekar:
192 78 Sollentuna
Tel. 08-556 315 50
kundservice@ardex.se

Granitkeramik minst

200 x 200 x 8 mm.

Klinker minst

200 x 200 x 10 mm.

Klinker minst

120 x 240 x 10 mm.

Inbyggnadshöjd: Från ca 14 mm inklusive keramik.
teknik@ardex.se
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