
EXPRESS
• Byggsparkel.
• Spenningsfri og hurtigbindende.
• Inne og ute.
• 1-50 mm lagtykkelse - tørr på 2 timer.

Beskrivelse
Hey’di Express er en sementbasert, spenningsfri, hurtig-
bindende byggsparkel som benyttes både inne og ute. 
Hey’di Express kan legges ut i lag med tykkelse på 1 til 
50 mm.

Bruksområder
Hey’di Express benyttes på underlag av betong, puss, 
keramiske fliser, støpeasfalt, sponplater m.m. før 
overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. 
Vanlige bruksområder er bygging av fall, helsparkling av 
gulv som umiddelbart skal belegges, reparasjon av sår og 
skader i betong og puss, oppretting av slitte trappetrinn 
m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og
+20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C.
Dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. 
Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende 
underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer 
Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler 
vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet 
Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag 
utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller 
som gysing, Hey’di Express blandes med en væske-
blanding av Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del 
med vann til en velling som kostes ut på underlaget 
dagen før sparkling.  På utvendig sugende underlag, 
skal det forvannes før gysing. Normalt utføres priming 
dagen i forveien. Når det primes samme dag som det 
sparkles er det viktig å påse at primeren har trukket ned i 
underlaget før Hey’di Express legges ut. 

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 1 liter vann til 
5 kilo, eller 3-3,2 liter til 15 kilo Hey’di Express. 
Utblanding foretas med drill med blandevisp. 
Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. 
Brukstid for utblandet masse er ca. 20 minutter. 
Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. 
I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet 
romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di Express påføres med sparkel eller brett. 
Kan påføres i tykke lag uten at massen siger.
Minimum lagtykkelse er 1 mm, der man ønsker å sparkle 
tykkere lag, over 50 mm, kan man iblande opptil 25 % 
tørket sand, kornstørrelse 0-4 mm. 
Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking 
Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra 
varme, og det skal ikke ettervannes. Hey’di Express kan 
belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 45 minutter og 
belegges etter ca. 2 timer. NB! Vær oppmerksom på at 
det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når 
belegg kan limes til Hey’di Express. 
På gulv kan Hey’di Express overmales med egnet 
gulvmaling som ferdig overflate.

Forbruk
1,5 kilo Hey’di Express pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder 
etter produksjonsdato.
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Pakning
5 kilo pose og 15 kilo sekk.

TEKNISKE DATA:
Materialforbruk: 1,5 kg/l
Vanntilsetning: ca. 1 l/5 kg
Utleggingstykkelse: 1-50 mm
Brukstid: ca. 20 min.
Gangbar: ca. 45 min
Beleggbar: 2 timer

PRODUKTKODER:
Hey’di varenr:

5 kg: 243
15 kg: 244

GTIN nr:

5 kg: 7054150002431
15 kg: 7054150002448

NOBB nr:

5 kg: 10577658
15 kg: 30160311

REVISJONSDATO:
Dato: 13.01.22
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243 – Hey’di Express/Byggsparkel 
Filler 

 
Cement-based, quick binding filler 
that can be used both indoors and 

outdoors. 
 

Compressive strength: C35 
Flexural strength: F7 
Resistance to fire: A1 

 
 

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. 


