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HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-
3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, (3:1). 
Kan gi allergisk reaskjson.

HEY'DI  
UNIFLEX
Pasta flislim for gulv og vegg.

TEKNISKE DATA
Konsistens: .........................................Pasta
Farge: ...............................................Lysgrå
Materialforbruk: ........................ 2-4 kg/m2
Åpen tid: ...................................ca. 20 min
Fuging: ........................................... 1 døgn

PRODUKTKODER
Hey'di varenr:
2 kilo: .................................................. 607

GTIN nr:
2kilo: ............................... 7054150006330

Nobb nr:
2 kilo: ........................................ 25008665

Revisjonsdato: 23.04.20

Beskrivelse
Hey’di Uniflex er et bruksferdig pasta flislim 
på akrylbasis som gir en limfuge med høy 
vedheft og god fleksibilitet.

Bruksområder
Montering av keramiske fliser og mosaikk på 
underlag av betong, puss, gips- og sponplater 
m.m.  Benyttes både på vegg og gulv, unntatt 
våtrom. Laveste anvendelsestemperatur er 
+6 ºC, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett 
m.m. Sugende underlag som betong og puss 
primes med Hey’di KZ mørteltilsetning i 
forholdet 1 del Hey’di KZ til 3 deler vann, 
eller Hey’di Spesialprimer. Flislimet kan 
påføres når primeren har trukket ned i 
underlaget. Forbruk Hey’di KZ eller Hey’di 
Spesialprimer: 1 liter dekker ca. 8-12 m2.

Bruksmåte
Hey’di Uniflex trekkes på underlaget med 
glattsiden av tannsparkelen, hvoretter 
tannsiden trekkes gjennom massen. Hold 
sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten 
ved oppkamming for å sikre korrekt lim-
mengde. NB! Flisens format og underside, 
samt underlagets beskaffenhet, er retnings-
givende for valg av tannstørrelse. 
Press og vri flisen inn i limet slik at full 
kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne 
mellomrom og kontroller at flisens underside 
har full limdekning. Ikke påfør lim på større 
flater enn at flisene kan settes før limet 
skinnherder. Normalt må flisene være mon-
tert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres 
av temperatur, luftfuktighet og 
underlag.  Redskap rengjøres med vann.

Forbruk
2-4 kilo pr. m2 avhengig av tannstørrelse.

Tørketid (ved +20 oC) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. 
Normalt kan fuging finne sted etter et 
døgn, men dette er avhengig av temperatur, 
luftfuktighet og underlag. Til fuging anbefales 
Hey’di Multifug eller Hey’di Klinkerfug.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt.
Tåler ikke frost.

Pakning
2 kilo boks.


