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Produktbeskrivning
För limning av gipsskivor mot torra, mineraliska 
väggytor i betong, murverk, gipsskivor m.m 
samt lagning av mindre skador på gipsskivor.

Underlag
Underlaget skall vara rent och fast, större 
ojämnheter tas bort. 
Blanka, ej sugande ytor förbehandlas med 
Betokontakt.
Sugande ytor förbehandlas med 
Knauf primer gul utspädd 1:3. 

Ojämna underlag
Mycket ojämna underlag förmonteras gipsrem-
sor på centrumavstånd 400 mm (13 mm skiva) 
och 200 mm vid (6 mm skiva).

Blandning 
Häll först vatten i kärlet, strö i Perlfix och vispa 
till smidig konsistens.
Till 25 kg Perlfix går det ca 13 liter vatten.
Bearbetningstiden är ca 30 minuter beroende 
på temperatur, ventilation och relativ luftfuk-
tighet.

Tänk på!
Använd rena hinkar och verktyg, rester från 
tidigare blandningar kan förkorta öppentiden.

Montage (dot and dab metoden)
Lägg skivorna på plant underlag med baksidan 
uppåt. Perlfixet appliceras på skivornas baksida 
med t ex murslev.
Lägg en sträng Perlfix längs skivans långkanter 
och på övriga ytor klickar på centrumavstånd 
300-350 mm (13 mm skiva) och ca 200 mm (6 
mm skiva). Vid större ursparningar läggs en 
sträng runt hela kanten, gör klart en skiva åt 
gången.
Slå försiktigt skivorna på plats med gummi-
klubba.
Kontrollera att skivorna är i rät linje med tidigare 
monterade skivor och i lod med hjälp av vat-
tenpass.
Tryck upp skivan mot taket och fixera med kilar 
och skivhållare tills fixet härdat.
Metoden kan även tilllämpas för gipsskivor med 
färdig yta.

Arbetstemperatur/-klimat:
Rums- och underlagstemperaturen bör ej under-
skrida +10 °C.

Brand
Gipsskivor från Knauf Danogips limmade med 
Perlfix kan ingå i en konstruktions brandmotst-
ånd.

För uppsättning och lagning av gipsskivor i torra inomhusmiljöer på både täta 
och sugande underlag.
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Teknisk support:
Telefon: 044 28 78 22  
Fax: 044 28 78 90

Rätt till tekniska ändringar förbehålles Den vid var tid aktuella upplagan gäller. Vår garanti gäller bara att materialet är felfritt. Uppgifter om förbrukning, mängder och 

bearbetning är hämtade från våra erfarenheter, och de kan vid avvikande omständigheter inte överföras rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens ståndpunkt för dagen. 

Här kan dock inte alla vedertagna byggtekniska regler, standarder, riktlinjer och praxis redovisas.

Den som använder produkten måste beakta sådana uppgifter utöver bearbetningsanvisningarna. De konstruktionsrelaterade, hållfasthetsrelaterade och bygg- 

fysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.
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Produktdata
Tillverknings standard EN 14496:2005-11

Vidhäftningshållfasthet ≥ 0,06 MPa

Brandteknisk materialklass A1 - ej brännbar

Lagring – torrt på pall 6 månader*
Förpackning 25 kg pappsäck / 30 st per pall

Färg Vit

Egenskaper

• Från 5 till 25 mm skikt

• God vidhäftning

• Öppentid ca 30 minuter
• Gipsbaserad

*Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Säkerhetsanvisningar
Se aktuellt säkerhetsdatablad på
www.knaufdanogips.se
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