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Product data sheet 
Produkt Robust™ Flislim - Rask 
Beskrivelse Hurtigherdende sementbasert flislim for gulv og vegg. God 

bearbeidelighet, høy fleksibilitet, meget god vedheft og høy 
stabilitet under belastning. Kan blandes med variabel vannmengde 
for ulike arbeids- oppgaver. For alle stabile underlag av betong, 
puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og vegg. Innendørs og 
utendørs. Frostsikker og vannbestandig. Kan belastes og fuges 
etter ca. 3 timer. Full belastning etter ca. 1 døgn. Tilfredsstiller 
kravene til klassifiseringen C2FT. 

Forarbeid Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, 
sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft 
til underlaget. Større hull og skader sparkles med Robust™ 
Gulv&Vegg. Velg riktig primer til underlaget. 
 
Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med 
Robust™ Primer - Sugende. Sterkt sugende underlag primes  
i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og 
kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer.  
 
Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte 
underlag primes med Robust™ Primer - Ikke sugende. Glatte 
flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker 
raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes 
dammer. 

Utblanding Robust™ Flislim-Rask kan blandes med variabel vannmengde. En 
10 kg sekk blandes til bruk på vegg med ca. 2-3 liter. På gulv ca. 
3-3,5 liter. Utblanding foretas med drill og universal- mixer. Hell 
først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret 
og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende 
vann- mengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det 
oppnås en klumpefri og lettflytende masse. La blandingen hvile i 
ca. 5 min. før en siste utblanding foretas. Brukstid utblandet 
masse er ca. 40 min. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt 
å stivne. 



 

 2 

Bruksmåte Robust™ Flislim-Rask påføres med tannsparkel. Påfør godt med 
flislim med riktig tannsparkel på underlaget for å sikre full 
limdekning (se tabell). Ikke påfør lim på større flater enn at flisene 
kan monteres før limet skinnherder. Flisene bør monteres innen 
ca. 20 min. Ikke legg mer flis dersom limet har begynt å 
skinnherde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om 
limet fortsatt er klebrig. Gulv utsatt for tung belastning og områder 
som er utsatt for mye fuktighet som basseng, terrasser og 
balkonger bør flisen dobbelt- limes. Flislim påføres med 
tannsparkel på både underlaget og på flisen før flisen presses ned 
i underlaget. For gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 
1 døgn før flislegging. Varmen kan slåes på igjen etter ca. 1 dag. 
Gulv og vegg kan fuges etter ca. 3 timer. Redskap rengjøres med 
vann. 

Forbruk Flistype Tanning Forbruk 
Mosaikk 4x4x4mm Ca. 1,4 kg/m2 
Flis 6x6x6mm Ca. 2,1 kg/m2 
Storformat 8x8x8mm Ca. 2,7 kg/m2 

 
Forbruket er avhengig av størrelsen på tannsparkelen, flistype og 
flisformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også 
forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°. 

Tørketid�
+20°C og 50% RF 

Massen må brukes innen 40 min. Åpentiden er ca. 20 min. Ikke 
bland mer enn du rekker å legge ut. Flislimet bør beskyttes mot for 
hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling mm. 
Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter 
(sekker), vil påvirke bruks- egenskapene og øke produktets herde- 
og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke 
produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for 
hurtig uttørking. Påføringstemperaturen må ikke være under +5°C 
og ikke over +30°C. Fuging kan utføres etter ca. 3 timer. 

Lagring Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.  
Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato. 

Tekniske data Hydraulisk herdende flislim. Klasse: C2 TE som definert i DIN EN 
12004. Tilfredsstiller kravene til fleksibelt flislim. S1 fleksibelt i 
henhold til kravene i DIN En 12002. Sement i samsvar med DIN 
EN 197. Lavt krom innhold og veldig lave emisjoner. EC1PLUSR i 
henhold til GEV-EMICODE. 

Vanntilsetning: Vegg: ca. 2-3 liter pr. 10 kg sekk. 
Gulv: 3-3,5 liter pr. 10 kg sekk. 

Blandetid: ca. 2-3 min. 

Brukstid: ca. 40 min. 

Åpen tid: ca. 20 min. 
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Gangbar: ca. 3 timer. 

Fuges: ca. 3 timer. 

Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C og 50% RF. �
(luft, produkt og underlags temperatur). 

Vernetiltak Produktet inneholder sement som er klassifisert som irriterende 
pga. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og 
øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. 
For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på 
www.robustnorge.no. 

Pakning 10 kg bag 

GTIN 7090040902627 

Vare nr. 262 

Nobb  

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på all 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 

Revisjonsdato 01.06.2016 

Leverandør - 
Produsent 

Steinhardt™ AS 
Org. nr. 915496059 mva 
contact@steinhardt.no 
www.steinhardt.no 

 

  

 


