
Knauf Danogips GmbH Tlf: (+46) 44 28 78 00 www.knaufdanogips.se

SE-296 80 Åhus Fax: (+46) 44 28 78 90 info@knaufdanogips.se

Produktbeskrivning
Gör det möjligt att limma upp gipsskivor.
Fäster på de flesta underlag utom trä.
Kan även användas till lagning av 
gipsskivor.
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Underlag
Underlaget bör vara rent och fast. 
Nygjuten fuktig betong eller fuktiga tegelytor är 
inte lämpliga underlag för Perlfix.
Större ojämnheter bör tas bort. 
Blanka ej sugande ytor förbehandlas med 
Betokontakt. 
Skarpt sugande underlag förbehandlas med 
Knauf häftgrund eller grundas ytan på underla-
get med utspädd Perlfix som bör vit torka före 
montage.
Installationer av exempelvis eldosor m.m. bör 
monteras före gipsskivorna.

Ojämna underlag
På mycket ojämna underlag kan det vara en 
fördel att montera remsor av gips innan gipsski-
vorna monteras. Gipsremsorna monteras med 
ett centrumavstånd på max 400 mm vid 13 mm 
skiva och max 200 mm vid 6 mm skiva.

Blandning 
Torrbruket blandas med rent vatten. Häll först 
vattnet i en spann, strö i torrbruket och blanda 
med hjälp av en motordriven visp, tills en smidig 
konsistens erhålls.
Till 25 kg Perlfix går det ca 13,5 liter vatten.
Bearbetningstiden är ca 1/2 timme, beroende på 
temperatur, ventilation och relativ luftfuktighet.
Tänk på att använd rena hinkar och verktyg, 
rester från tidigare blandningar, förkortar öp-
pentiden väsentligt.

Applicering av Perlfix
Lägg skivorna på ett plant underlag med bak-
sidan uppåt. Perlfixet appliceras på skivornas 
baksida med t ex en murslev. Gör klart en skiva 
åt gången.
Lägg en sträng Perlfix längs skivans långkanter, 
i övrigt klickar med ca 300-350 mm avstånd, vid 
13 mm skiva och ca 200 mm vid 6 mm skiva. Vid 
större ursparningar läggs en sträng Perlfix runt 
hela kanten.

Montering av gipsskiva
Skivorna fixeras mot underlaget med skivhål-
lare. Tryck upp mot taket och fixera fast med 
trälist eller kilar, tills Perlfixen har härdat.
Slå försiktigt skivorna på plats med en gum-
mihammare.
Kontrollera att skivorna är i lod med hjälp av ett 
vattenpass och att de är i rät linje med tidigare 
monterade skivor.

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

Leveransform/lagring
Papperssäckar om 25 kg.
Kan lagras i 6 månader vid förvaring på torr 
plats, väl skyddad mot fukt.
Tillverkningsdatum anges på förpackning.
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Teknisk informationstjänst:

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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Åtgång
Ca 5 m2/säck

Lämpliga underlag
Perlfix kan användas på nästan alla typer av 
underlag.

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

Allmänt
Gipsskivor limmade med Perlfix används istället 
för puts på väggar av betong, tegel, lättbetong 
och äldre gipsskiveväggar. Ett annat använd-
ningsområde är lagning av gipsskivor.
En annan fördel är att ingen extra stomkonstruk-
tion behövs utan gipsskivorna kan monteras 
direkt mot underlaget. Detta är speciellt prak-

tiskt när gipsväggar ansluter till betong- eller 
tegelkonstruktioner och man önskar en fortsatt 
gipsyta. 
Vid montage av gipsskivor med Perlfix, kan 
de monteras från 5 mm upp till ca 25 mm från 
underlaget.
Metoden är också lämplig vid montering av gips-
skivor med färdigbelagda ytor.

6 mm eller 13 mm gipsskiva
Både 6- och 13 mm gipsskiva kan monteras 
med Perlfix.
Vid renoveringsobjekt är 6 mm skiva speciellt 
lämplig. Skivtjockleken möjliggör montering av 
skivor, utan att det uppstår problem vid foder, 
golvlist och elinstallationer.
Skivskarvarna bör förskjutas i förhållande till 
underliggande skarvar.
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