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HEY'DI QR KODE 
Använd internet eller mobilen för att se 
våra arbetsbeskrivningar och för ladda 
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten innehåller cement som blandat med 
vatten verkar irriterande på hud och slemhinnor 
i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten 
på förpackningen innan arbete påbörjas.

PRODUKTKODER
Hey'di varunr: ................................... 6140
GTIN kod:...................... 7054150006309

TEKNISK DATA
Öppentid: .................................ca. 20 min
Fogning av vägg: .........................8 - 12 tim
Fogning av golv: ..............................24 tim
Brukstid: ...........................................6 tim
Draghållfasthet: .......................... 1 N/mm2
Förbrukning: ........................... 1 - 4 kg/m2

Revisionsdatum: 19.07.16

HEY'DI 
MULTIFIX

Två-komponent mycket flexibelt fästmassa för olika 
underlag. Golv och vägg. 

Bägge komponenter finns i hinken.

Beskrivning 
Hey'di Multifix är ett två-komponent 
universell fästmassa med bra vidhäftning 
samt flexibilitet.

Användningsområde
Montering av klinker och natrsten på 
vinylunderlag, plastlaminat, målade ytor 
och primat stål. Används både på golv 
och vägg. Lägsta arbetstemperatur 
+6 °C, dette gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, 
damm, fett m.m. Vinylunderlag tvättas 
med Hey'di Grundrens och slipas samt 
tvätt efter slipning. Trä och spån primas 
oförtunnat med Hey'di Specialprimer. 
På sugande underlag som puts och 
betong förtunnas med 3 delar vatten. 
Fästmassan kan appliceras när primern 
är torr och sugit ner i underlaget. 
Förbrukning Hey'di Specialprimer, 
1 l täcker ca. 8 - 12 m2.

Blandning - Utförande
Häll först vätskan i blandningskärlet 
därefter pulvret under omröring. Använd 
universalmixer. Blandningstid ca. 2 - 3 
min. till en klumpfri massa. Låt 
fästmassan stå och mogna 5 - 10 min. 
och rör om på nytt. Hey'di Multifix är 
nu klar att användas inom 6 timmar.

Applicering
Hey'di Multifix påföres med tandspackel. 
Applicera inte fästmassa på större ytor 
än att plattorna kan sättas innan massan 
skinntorkar. Normalt måste plattorna 
monteras inom ca. 20 minuter, men det 
beror på temperatur, luftfuktighet och 
underlag. 
Verktygen rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Fogning
Normal kan fogning utgöras efter 24 tim-
mar, men är beroende av temperatur och 
luftfuktighet samt underlagstemeratur.
Till fogning rekommenderas Hey'di 
Multifog.

Materialåtgång 
1-4 kg/kvm beroende av storlek på 
tandnings.

Lagring
Förvaras torrt och frostfritt upp till 2 år.

Förpackning
4 kg hink. 


