
 

 

 

  
 

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van 
onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, 
wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze 
beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u 
daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 
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TECHNISCH DATABLAD 
    Calfix Floscreed  
    Anhydriet gebonden dekvloer  

 
      Voornaamste kenmerken:    

 Op basis van Anhydriet  Kant & klaar 

 Zelf-nivellerend  C25-F7 

 Zowel hechtend als zwevend toepasbaar 

 Zowel te gieten als verpompen 

 Dekvloer ca.10 tot 60 mm 

 
Producteigenschappen: 
Calfix Floscreed is een kant-en-klare mortel op basis van Anhydriet welke speciaal is ontwikkeld voor het gieten 
van Anhydrietdekvloeren. Door de zelf-nivellerende eigenschappen van het product is deze makkelijk te gieten of 
verpompen en krijgt daarbij een mooi, vlak oppervlak. Door de vloei vult Calfix Floscreed ook makkelijk de 
oneffenheden in de ondergrond. Calfix Floscreed heeft een hoge buig- en treksterkte. Door de hoge 
vormvastheid van de Anhydriet zal de vloer niet vervormen tijdens het verhardingsproces.  

 
Ondergrondvoorbereiding: 
Calfix Floscreed kan aangebracht worden op een hechtende ondergrond maar ook zwevend. Het zal lichtelijk 
uitzetten, maar niet scheuren of kromtrekken. Om het eventueel uitzetten op te vangen zal randisolatie geplaatst 
moeten worden (bv. schuimlaag). De ondergrond dient schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Verwijder 
eventueel loszittende onderdelen. Voor dunne lagen kan er Calfix Alpha Egaline worden gebruikt en voor grote 
gaten Calfix Repa. 

Bewerk de ondergrond voor met Calstar Multiprim voor een betere hechting.  
 

Verwerkingscondities: 
Calfix Floscreed wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije 
massa. 25 kg Poeder wordt in 4,5 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na ca. 5 minuten 
rijpen de aangemaakte mortel  nogmaals krachtig mengen. De mortel is nu gereed. Het is ook mogelijk Calfix 
Floscreed te verpompen. 

 
Afwerking:  
Na uitharding kunnen er tegels of andere bedekkingen worden aangebracht. Voor het afwerken van de vloer 

dient een vochtmeting te worden gedaan  zodat men zeker is dat het vochtgehalte ≤ 0,5% is. 

Veiligheidsgegevens: 
Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen  milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik 
lichaam beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en 
eventueel een arts raadplegen. 
 

Milieugegevens: 
Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften 
afvoeren. 
 

Houdbaarheid: 
In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 6 maanden. 

 
Technische gegevens: 
Verwerkingstijd:   30 - 40 minuten 
Verwerkingstemp:   Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur) 
Mengverhouding:  ca. 4,5 Lit/25 kg 
Mengtijd:    ca. 5 minuten 
Buigsterkte:   28 dagen > 7 Mpa 
Druksterkte:    28 dagen > 25 Mpa 
Verbruik:   1,8 kg materiaal per m2 / mm 
Beloopbaar:   ca. 24 uur 
Droogtijd:   ca. 1 week/cm - voor het afwerken van de vloer moet het vochtgehalte ≤ 0,5% zijn 

Artikelgegevens: 
Omschrijving:  Calfix Floscreed 
Verpakking:   Papieren zak 25 kg 
Kleur:   Wit 
EAN code:   8719324839358 

 

 

 
 


