
CO2-reducerad fästmassa
 � Svanenmärkt och DGNB-lämplig
 � Fixbädd upp till 10 mm
 � Lämplig för storformatsplattor upp till 1200 x 1200 mm
 � Dammreducerad
 � För användning inomhus och utomhus på golv och vägg
 � Låg åtgång
 � Lättflytande konsistens för golv
 � Snabb styrkeutveckling
 � Godkänd för våtutrymmen och lämplig för värmegolv

NYHET!

Alfix ProFix Plus, 18 kg 
Flexibel fästmassa

alfix.com

FLEXIBEL FÄSTMASSA
ALFIX ProFix Plus

27%
REDUCTION



FÖR ANVÄNDNING INOMHUS 
OCH UTOMHUS

ÅTGÅNG VATTEN  
5,0–6,5 LITER PER 18 KG SÄCK

LÄMPLIG FÖR PLATTFORMAT 
UPP TILL 1200 X 1200 MM

Enhet Artikel-
nummer

EAN-nummer

18 kg 1750 5701882017500

Arbetstemperatur +5°C - +30°C
Densitet  1,4 kg/liter uppblandat med vatten  
Öppettid  20 - 30 minuter
Användningstid  Ca 4 timmar vid +20°C
Gångbar/fogning  Efter 12 – 18 timmar vid +20°C
   Efter 24 – 48 timmar vid +10°C
Fullt belastningsbar   Efter 7 dygn vid +20°C
Draghållfasthet, betong 1,0 - 2,0 N/mm²
Klassificering   C2 E S1
Lagringstid   Min. 12 månader vid torr förvaring i oöppnad   
   förpackning

Tekniska data

A n s v a r i g  s t y r k a

ProFix Plus är som CO2-reducerat fästmassa, 
ett stort PLUS för den gröna omställningen 
inom byggbranschen.

+

Alfix ProFix Plus, 18 kg 
Flexibel fästmassa

Innehåller bland annat CO2-
reducerad FUTURECEM™ från 
Aalborg Portland.

ProFix Plus levereras i FSC®-
märkt papperssäck (FSC® 
N003719) med en NY TYP av 
fuktskyddande innerfolie tillverkad 
av 100% återvunnen plast.

Miljöfördelar

Plattsättarna säger detta:
 � ”Ett PLUS att kunna minska CO2-effekten med 

denna nya produkt”
 � ”Det upplevs mindre motstånd i produkten samt 

en enkel och smidig applicering”
 � ”Mindre spill ! tack vare en god och 

sammanhängande konsistens”
 � ”Den är lättare att hantera med tandspackeln. 

Fixets rillor står perfekt efter applicering.
 � ”ProFix Plus har lite längre öppettid och bildar 

mindre hinna”
 � ”Uppnår tidig styrka”
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90%
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