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FLOROSIL® SP   
Fukt & alkalispärr

LÄGGNINGSANVISNING 
Florosil®SP kan läggas på golv som har ≤98% RF vid korrekt utförd RBK-mätning. 
Florosil®SP utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:  Säkerställ att underlaget är jämnt, poröppet (sugande), helt 

rent, torrt samt fritt från damm, betonghud, olja, fetter, färg, lim, finspackel, dambindare eller andra förorening-
ar som kan hindra Florosil SP från att få fullgod inträngning i underlaget.  

Kontrollera att temperaturen inte understiger 18oC.

• Förorenade golv skall diamantslipas (för att poröppnas/bli sugande).

• Gör alltid vattendroppstestet, för att säkerställa fullgod inträngning.  
Även släta och täta ytor kan behövas slipas för att poröppna ytan.

• Avjämnade golv måste ha en spackeltjocklek om minst 5 mm, annars ligger primern som en 
spärr för Florosil®SP inträngningsförmåga.  
(Om du själv inte utfört avjämningen, säkerställ att tjockleken minst är 5 mm samt att spacklet klarar fuktig miljö)

• Befintligt finspackel ska alltid slipas bort.  
(Om finspackling behövs inför nytt ytskikt läggs ska det utföras efter SP.) 

BLANDNING:  Florosil®SP är en färdigblandad lösningsmedelsfri kiselförening. 

APPLICERING:   Sprayas i 2 lager | Total åtgång 0,3 liter/m2 

Florosil®SP ska sprayas 2 gånger med 0,15 liter/m2 per lager med en lågtryckspruta (ca 1bar) manuell eller  
eldriven, enligt Silanex anvisningar. 2:a sprayningen kan göras efter det att den första ”sugit” ner i underlaget.  
Ej vått i vått.

Florosil®SP måste ”torka” i 48 timmar från det att lager 2 är klart innan nästa arbetsmoment i golv- 
konstruktionen. Man kan beträda när det är torrt, men får inte täcka Florosil®SP under 48 timmar,  
(tex. täckpapp, plast, skivor etc)

• Eventuellt spill rengöres omedelbart med T-röd.

• Rengör sprututrustning med T-röd, ej vatten. 

Skyddsutrustning i form av skyddsglasögon och gummihandskar skall alltid användas.  
Sörj för god ventilation. Vid frågor eller tveksamheter kontakta Silanex.

Ovanstående information är endast rådgivande, och leverantören kan ej lastas  
för resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. 

Vid osäkerhet skall alltid leverantören kontaktas.
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