
FLYTLIM
• Sementbasert, grått flislim. 
• Til storformat keramiske gulvfliser.
• Fleksibelt, vannfast, frostsikkert.

Beskrivelse
Hey’di Flytlim er et sementbasert, utflytende, vannfast og 
frostsikkert flislim for gulvfliser. Hey’di Flytlim gir et lett-
bearbeidelig flislim som enkelt kan fordeles under flisene 
og gi full limdekning og et tett, velkomprimert lim uten 
hulrom. Støvredusert.    

Bruksområder
Hey’di Flytlim kan benyttes til montering av alle typer 
keramisk flis og naturstein på gulv, og generelt alle store 
fliser med formater over 30x30 cm. Hey’di Flytlim bør 
benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri 
og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er 
spesielt viktig. Hey’di Flytlim gir stor sikkerhet ved 
liming utendørs da full limdekning hindrer hulroms-
fylling av vann som kan føre til frostsprengning. 
Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. 
Laveste anvendelsestemperatur er +10 ºC, dette gjelder 
også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. 
Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende 
underlag primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 
1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ikke sugende 
underlag og stabile treunderlag primes med ufortynnet 
Hey’di Primer Gulv. Priming utføres normalt dagen før 
flislegging, utføres priming samme dag må primeren ha 
trukket ned i underlaget og minimum være fingertørt. 
Utendørs skal underlaget forvannes. Ved legging på 
sementbasert membran utvendig skal det ikke forvannes.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 3,5 liter vann 
til 15 kilo Hey’di Flytlim. Utblanding foretas med 
blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri 
masse. La flismørtelen stå i 3-5 minutter før massens 
konsistens justeres med noe mer vann. 
Max. vanntilsetning er 4,0 liter pr. 15 kilo sekk. 
Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer 
vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid 
bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di Flytlim helles ut av blandespannet. Dra ut limet 
med glattsiden av tannsparkelen og arbeid limet godt 
ned i underlaget. Deretter tannes limet opp med en 
tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut 
fra anbefalt limforbruk i forhold til flisformat og 
underlag. Hey’di Flytlim har normalt en åpen tid på 
15-20 minutter. Vær oppmerksom på at høy temperatur, 
lav luftfuktighet, trekk, kraftig sug i underlaget m.m. 
kan redusere åpentiden betydelig. Det må derfor hele 
tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis 
legges. Påfør ikke limet på for store områder om 
gangen. Monteringen skjer ved at flisene trykkes lett 
ned i flismørtelen og justeres på plass. Unngå å presse 
så hardt at limet fylles fugen mellom flisene. 
Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C)
Hey’di Flytlim kan normalt fuges etter 6-8 timer.
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HEY’DI AS 
Adresse: Pb 13 Frogner, 
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at 
produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den prosjekterende 
og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved 
feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette 
tekniske datablad. 

TEKNISKE DATA:
Materialforbruk 1,6 kg /dm3
Brukstid: 2 timer
Åpen tid: 15-20 min
Fuging av gulv: 6-8 timer

Justeringstid flis: 30-40 min

Heft til primet betong: > 1,5 MPa
Vanntilsetning: 3,5-4 l/15 kg
Største kornstørrelse: 0,5 mm
EN 12004: C2

PRODUKTKODER:
Hey’di varenr: 642
GTIN nr: 7054150006422
NOBB nr: 26774455

REVISJONSDATO:
Dato: 04.01.22
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645 – Hey’di Flytlim 
Adhesive 

 
Cementitious adhesive for tiles. 

 
Classification and designation: C2 

Reaction to fire: E 
 

 

Forbruk
4-10 kg/m2 avhengig av flistype og underlag.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 
1 år fra produksjonsdato.

Pakning
15 kilo sekk.


