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Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella 
datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk 
tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre 
förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi 
inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.  
Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället. 

 

 Miljöinformation  
Överblivet material =  industriavfall.  
Vid stora mängder kontakta lokala avfallsbolag. 
Tomma förpackningar är återvinningsbara. För 
mer information se produktdatablad, BVD, SDB. 
Bruk blir frätande med vatten, skydda därför hud 
och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd 
skyddshandskar. Vid ögonkontakt – spola genast 
m mycket vatten. Kontakta läkare om problem 
kvarstår. Vid förtäring – ge omedelbart dryck. 
Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare. 

KDX210 FIX 
Produkt: 
KDX210 Fix är en cementbaserad fästmassa med lång öppentid och bra vidhäftning som förhindrar att 
plattan glider på vägg. Klass C2TE fix . 
Användningsområden: 
Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner i kombination med övriga ingående produkter i KDX 
Våtrumskonstruktion (vägg) VF15, VR15 och (golv) GF15 och GR15. 
Även för vägg och golv såväl inom- som utomhus som är anpassad för keramisk beklädnad. Fixet lämpar 
sig utmärkt för golvvärme.  
Finns det frågor gällande monteringen, underlag etc kontakta ert inköpsställe. 
Arbetstemperatur: 
Underlagets temperatur skall vara min 5°C. OBS! Plattorna som skall monteras skall hålla normal 
rumstemperatur. 
Arbetsbeskrivning: 
Underlaget skall vara godkänt enl. branschstandard för plattsättning, helt och rent från fett, damm, 
smuts, olja etc. 
Gällande sugande underlag så rekommenderas förbehandling av ytan med KDX 201 Vidhäftare. Med 
primning av underlaget så uppnår man en maximal vidhäftning mot underlaget vid monteringen med 
KDX 210 Fix. 
KDX210 Fix blandas enl anvisning och dras ut med en spackel på ytan som ett kontaktskikt. Påför mer 
fix med tandad spackel lämplig för ytan och plattan. Montera plattan lätt på sned och vrid till så att 
rillorna bakom plattan jämnas ut. Kontrollera då och då att full vidhäftning har uppnåtts. Fogdjup bör 
vara ca ½ plattjockleken.  
Teknisk data: 
Blandning: 
Till 20kg KDX Fix 210 tillsätts 5,8 l - 6,4 l vatten <20°C, ej varmvatten då det  
kan medföra en snabbare uttorkning. För bästa resultat använd en  
lågvarvig vispförsedd borrmaskin så att en klumpfri och trögflytande massa bildas. 
Vänta ca 5 min och upprepa blandningen.  
Åtgång:  Släta plattor 2,2kg/kvm – större ojämna 5kg/kvm 
Öppentid: Blandat fix ca 30min. Monterad platta kan justera upp till ca 60min. 
Fogbar: Vägg ca 4h efter montering. Golv 24h (1-2 dgr efter montering) 
Gångbar: Lättare gångtrafik ca 24h. Full styrka efter ca 14dgr. 
Temp.: -30°C - +90°C   
Rengöring: 
Med vatten och ev. tvål innan produkten har 
torkat/härdat.  
Skyddsföreskrifter: 
Innehåller cement – se Miljöinformation  
Lagerhållning/Transport: 
1 år. Torrt, svalt i oöppnad förpackning 
         


