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CE- klassificerade fästmassor

Stark grund
för ett säkert resultat



mira sortiment – fästmassor  
som matchar alla uppgifter

3110 unifix  
(vit)  
C2TE S1 
damm reducerad

3130 superfix 
(vit)  
C2TE S2 
damm reducerad

z-fix  
(vit) lätfix 
C2TE S1
damm reducerad

3230 superrapidfix 
(vit) 
C2FT S1 

3250 superplanfix 
(vit)  
C2F S1

3600 multicrete 
(vit) 
klassificerat

Materialet 
Bokstaven C betyder att fästmassan är en 
cement baserad produkt.

Glidbeständig
Bokstav T (tixotropisk) betyder,  
att plattan på lodrät underlag max för glida 
0,5 mm. Icke klassificerade fästmassor får 
glida max. 2 mm.

Styrka / vidhäftning
Ut över C märket skall en deklaration för fäst-
massor visa styrka 1 eller 2.
klass 1= > 0,5 N/mm2

klass 2= > 1,0 N/mm2 efter full härdning.

Öppentid
Bokstav E (förlängd öppentid) betyder, att plat-
tan kan monteras / justeras inom 30 min. efter 
att fästmassan applicerats på underlaget. Icke 
klassificerade är standard 20 min.

Härdningstid
Bokstav F (fastsetting) betyder att fästmas-
san är snabbhärdande och minimum har 
uppnått en styrka på 0,5 MPa efter 6 timmars 
härdningstid.

Deformationsklass
Endast fästmassor, som är deklarerade C2 
kan uppfylla kraven för S1 och S2 test. För 
att klassificeras i S1 skall fästmassan klara en 
flexibilitet/ böjstyvhet på minst 2,5 mm.  
För S2 är kravet minst 5 mm.
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CE klassificeringen – Såhär läser man den:
För att en fästmassa kan CE certificeras, skall den som minimum uppfylla 
vidhäftningskrav som är beskrivna nedanför. Dessa krav skall uppfyllas under 
konstant vattenlagring, under värmeförhållanden på 70°C och växlande frost/
tinings cyklar.

Klassificerad

Fleksibilitet
Bearbejdning/Öppentid
Glidbeständig
Härdningstid
Styrka
Materialet

C 2 ET S2F

Vägen till ett bra resultat ligger i fästmassans egens-
kaper. Egenskaper som vidhäftning och flexibilitet är 2 
avgörande kvaliteter, som alltid skall granskas efter  
uppgift, så att den keramiska ytan uppnår sin nödvän-
diga styrka och livstid.

Därutöver är det viktigt att se på: Hur är fästmassan att 
arbeta med? Hur snabbt skall plattan monteras i den våta 
fästmassan? Hur stark vidhäftning har fästmassan?  
Hur snabbt uppnås styrkan? Går det att sätta plattan direkt 
i fästmassan utan att den glider?

Alla mira fästmassor är därför deklarerade med en  
CE klassi fikation, som upplyser om dess egenskaper.
T.ex för icke helt svår bedömda underlag kan med fördel 
använda en S2 klassifierad fästmassa, den har mer en  
dubbel så stor flexibilitet än en S1 klassifierad fästmassa. 

mira 3110 unifix, z-fix och 3130 superfix 
säkrar dessutom en god arbetsmiljö med en 
dammreduktion och ett icke spårbart krom-
innehåll med dom bästa egenskaperna för en 
fästmassa.



  flexibel fästmassa 
– när underlaget ”arbetar”

mira fästmassor klassificerade i S1 eller S2 ger en stark 
vidhäftning och stor flexibilitet och ger en säker platt-
sättning. Det gör möjligt att montera plattor på ett sämre 
underlag eller betong med krymprisk utan att plattorna 
spricker, krakulerar eller lossnar ifrån underlaget.

(S2) – När den största flexibilitet är kravet
mira fästmassor i klass S2 ger mer än dubbelt så stor 
flexibilitet i fästmassan och kan därför uppta extra stora 
rörelser. Det ger en optimal säkerhet i utförande –  
speciellt där underlagets tillstånd är osäkert och oklart.

3130 superfix (C2TE S2 ) är en säkra passande fästmassor 
för glasmosaik, marmor mm. - och med klass S2 säkrar man 
fästmassans egenskaper för plattsättning på t.ex betong med 
restkrymp. z-fix lämpar sig också till keramik i storformat.

3230 superrapidfix (C2FT) och 3250 superplanfix (C2F) är pga. den 
snabba härdningen lämpliga fästmassor till reparationer av golv i 
köpcentrum, butiksgolv, och andra platser där många människor 
måste arbeta och som kräver snabb åtgärd i löpet av få timmar.

Dom flesta av mira’s fästmassor är i klass T. En egenskap som 
underlättar och ger en bättre tidsvinst vid plattsättning.

3110 unifix, 3130 superfix samt z-fix är därför passande till 
uppgifter när det gäller stora ytor av keramik. Dessutom är det 
exemplariskt för en fästmassa i klass E att den, allt efter tem-
peratur och rumsfuktighet, kan stå i hinken upp till flera timmar, 
innan den börjar härda, vilket ger minimal spill.

  snabbhärdande fästmassa 
- när det skall gå extra fort

Krävs snabb installation med kort härdning skall fäst-
massan vara i klass F! Fästmassan i klass F gör det 
möjligt att redan vid vanliga applikationer att foga plat-
torna efter 1-2 timmar. Typiskt vid reparationer och andra 
krävande installationer som måste torka snabbt.

  fästmassan med hög glidbeständighet 
– nu slipper man kakelsnören

Fästmassan i T- klassen säkrar, att plattorna max. kan  
glida 0,5 mm på lodrät eller lutande yta under platt- 
sättning. T klassificerad fästmassa fixerar plattan enkelt  
vid installations ögonblicket, och uppsättning utan snöre  
eller bärlina är möjligt.

  fästmassan med förlängd öppentid 
– ger mindre spill och lägre stress

mira fästmassa i klass E ger extra lång monteringstid 
i utkammad bädd av fästmassa. Öppentid som håller 
minst 30 minuter beroende på fixkam och tandspackeln 
tandning, gör det möjligt att montera och finjustera  
plattorna utan risk för dålig vidhäftning. Det ger säkerhet 
för god kvalitet i utförande samt mera rationell arbets-
process, då större ytor kan appliceras med fästmassan.

mira fästmassor sortiment
– säkert, funktionellt och CE klassificerat

F

T

E

S1 S2



B
-1

0 
M

A
R

K
E

TI
N

G
 0

63
.3

09
/0

2.
10

 S
E

   – Vägen till framgång med alla 
fästmassor som finns i upplaga
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Försäljare:

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup  
Tel. +45 46 19 19 46 · Fa× +45 46 19 20 21 
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com

Du kan hitta alla relevanta upplysningar om fästmassor på de enskilda databladet. 
De kan beställas eller laddas ner ifrån www.mira.eu.com. Här hittar du också alla kontaktuppgifter i  
Danmark och Sverige.

Säker montering
Till säker och korrekt plattsättning har mira en rad monte-
ringsanvisningar till typiska situationer i svensk byggtek-
nik. Här finns det möjlighet att hitta rätt vägledning, hur 
man arbetar rätt och riktigt med mira’s fästmassor.

Råd och vägledning
Har du användning för ytterligare rådgivning eller  
vägledning, eller önskar du information om projektering, 
tekniska upplysningar, finner du detta på  
www.mira.eu.com. För personlig rådgivning kontakta 
mira’s säljavdelning, där kommer kompetent rådgivare 
hjälpa dig och svara på dina frågor. 


