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CFF Trim Standard
Flexibel golvavjämning 1-5 mm
Produktbeskrivning
• CFF Trim Standard är en 2-komp. självutjämnande polymercement.
• Pulver och vätskedel sammanblandas strax före
användning i rätta proportioner.
• Fri från migrerande tillsatser - ingen lukt. Cement
är den enda märkningspliktiga råvaran.
Användningsområde
CFF Trim Standard är en högflexibel avjämningsmassa för ytrenovering av nötta och spruckna
betongytor, för asfalt-, klinker-, stål- och träytor.
Utmärkande är produktens mycket goda vidhäftningsförmåga till olika underlag, den flexibla egenskapen och slitstyrka jämte komfortkänsla redan i
tunna skikt 1-2 mm. Då asfaltunderlagets bärighet
är okänt, kan ej garanteras att eventuella sprickor
kan uppstå.
För användning på truckgångar, verkstadsytor,
offentlig miljö, butiksytor, P-hus, garage, skolor,
sjukhus, inom- som utomhus mm. CFF Trim förstärkes med ballast eller dekoreras med flakes samt
ytskyddas efter behov.
Underlag + Förarbeten
Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget
hinder. Asfalt, keramiska plattor, gips, trä- och stål/
aluminiumytor. Underlaget skall vara fritt från löst
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sittande material cementhud, damm, olja, fett mm.
Men behöver inte vara torrt - men ej stående vatten.
Betongytor diamantslipas och dammsuges noga.
Icke sugande underlag primeras 1 gg CFF Primer
Trim. Sugande betongunderlag primeras i 2 skikt.
Första skiktet spädes 1:1 och andra skiktet påföres
oförtunnat för att om möjligt eliminera luftporer. Ev.
skador och fogar repareras med CFF Trim Standard
alt. + sand DS-mix vid behov innan beläggningen
påföres. Låt torka till gåbarhet. På asfalt – på golvunderlag med ev. rörelser appliceras CFF Flexgrund
som ett rörelseupptagande skikt. Därefter CFF Trim
Standard i min. ett skikt.
Blandning + Applicering
CFF Trim Standard består av Bas/vätska och Härdare/pulver som skall blandas noga i rätt proportion. Satsa pulver pö om pö i vätska - inte tvärtom!
Sammanblanda till klumpfri blandning med snabbgående mixer 500-700 rpm. Låt blandningen mogna
4-5 minuter. Förbruka blandningen inom 30 minuter
vid 20° C.
Påföres med slät- eller tandad spackel till önskad
tjocklek - använd gärna piggroller vid skikt > 2mm.
Vid hög värme i lokalen > 25º C: Applicera i tunna
skikt ca 1 mm/skikt. Undvik direkt solljus, arbeta
kvällstid. Temperatur på alla underlag 10-25° C.
Rengöring sker i ljummet vatten före härdning.
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Härdning
CFF Trim Standard lufttorkar. Temperatur och
fuktighet, drag, vind etc. påverkar således. Ju lägre
temperatur och ju högre fuktighet desto längre tid
tar det för produkten att torka och vice versa.
Beroende på tjocklek härdar CFF Trim mellan
3-15 timmar vid 15° C och ca 70% RF.
Förvaring
• Förvaras torrt och frostfritt.
• Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.

Förpackning
4 och 10 kg
Övriga data
Vidhäftning till betong:
Vidhäftning till asfalt:
Spricköverbryggande:
Töjning/Shore A:
Vattenabsorption:
Ånggenomgångsmotstånd:

> 0,8 N/mm²
> 0,8 N/mm²
> 0,5 mm
> 5%
0,017 DIN 52615
2,62 Sd (m) DIN 52615

Åtgång
Materialåtgång ca 1,6 kg/m²/mm

ANVÄNDAR -OCH MILJÖVÄNLIG PRODUKT!
Dessa anvisningar och informationer är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning, utifrån
våra egna erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll,
kan vi inte ansvara för slutresultatet . Eventuellt ansvar begränsas till produktens kostnad. Vid tvekan eller oklarhet gör eget test före användning i större skala. I och med utgivandet av detta faktabladet är all tidigare information om denna produkt inte längre gällande.
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