
       

                                    

Skötselråd för Fibrite - ett invändigt 
ytskikt istället för färg

Bättrings massa

Fibrite - ett bra miljöval



                                           Varför Fibrite?
Fibrite passar utmärkt för skolor, sjukhus, kontor och industrier. Platser med 
höga krav på brandskydd och där sund inomhusmiljö och enkelt underhåll står i 
centrum. Fibrite är en ekologisk invändig färg och puts som appliceras på väggar 
och tak. 

Ekologisk - Består av naturmaterial utan miljö- och hälsomässig påverkan.

Högsta brandskydd - Alla Fibrites produkter uppfyller Boverkets brandkrav på 
ytskikt B-s1,d0, men Fibrite Base uppfyller det högsta kravet A2-s1,d0, 
obrännbar. Fibrite kan återskapa brandskyddet där för många lager färg 
nedsätter funktionen. 

Antistatisk - Fibrite drar inte till sig damm- och smutspartiklar. Den blir inte 
heller påverkad av solens UV-strålar, därför behåller den färgen länge.

Avger inga emissioner - När man har målat Fibrite luktar det inget, det finns 
inga gifter som man kan bli sjuk av, vilket gör att man kan använda lokalerna 
direkt färgen har torkat. 

Mögelresistent - Fibrite är helt mögelresistent och hämmar tillväxten av 
mögelsvampar.

Diffusionsöppen - Fibrite är ånggenomsläpplig, den fungerar mycket bra där för 
täta ytskikt under marknivå ger sprickor och skador. 

Mer teknisk information hittar du på vår hemsida www.fibrite.se/teknisk-data/ 

Produkten bedömd i

SundaHus

http://www.fibrite.se/teknisk
http://www.fibrite.se/teknisk


Vid fläckar borsta 
med hård tät borste

Bättrings massa

ANVÄND INTE VATTEN

Fibrite är ett ytskikt basera på kalk och 
mineralfillers. Fibrite är diffusions-
öppen och den har ingen plasthinna 
på ytan som gör den vattentät.

Därför ska man INTE använda 
flytande rengöringsmedel eller vatten 
vid borttagning av fläckar. 

Skötselråd för Fibrite färg och puts

ANVÄND HÅRD TÄT BORSTE VID
FLÄCKBORTTAGNING

Fibrite ändrar inte färg när den blir 
gammal. I de flesta fall räcker det med 
att torrborsta bort fläcken med en 
borste eller ett skurnylon. Man slipar 
då bort lite av ytan och själva fläcken. 
Efter slipningen bör man torka 
området med en ren urvriden våt trasa 
för att avlägsna slipdammet. 
Slipdammet kan upplevas som en 
annan nyans men det försvinner när 
man torkat.  

Där vätska har trängt in i Fibrite kan 
fläcken skrapas bort med en kniv. 
Därefter fyller man igen hålet med 
bättringsmassan som din entreprenör 
har lämnat. Fibrite krymper något vid 
torkning och man har man en djup 
skada kan man behöva fylla igen hålet 
2-3 gånger. 

VID STORA SKADOR eller frågor, ring din 
entreprenör eller Fibrite AB. 
Tel: 08-668 68 40

Fibrite AB Telefon: E-post:
Granbacken 08-668 68 40 ps@fibrite.se
749 51 Grillby



Förvaring av bättringsmassan

Förvara bättringsmassan svalt och mörkt, gärna i kylskåp, då håller den i 2 år.

För längre hållbarhet - Stryk ut bättringsmassan på en plastfolie ca 1/2 cm tjockt. Låt den 
torka, skär eller bryt den i lämpliga bitar och förvara bitarna i en burk eller påse. Märk den 
gärna med vilken färg eller lokal den tillhör. Den kan förvaras torrt. 

När ni behöver mer bättringsmassa: ta en eller ett par torkade Fibritebitar och lägg de i en 
burk med lite vatten några timmar, rör om och den är klar att använda.

Tips & Råd
Håll klottret borta genom att ta bort första fläcken direkt

Genom många års erfarenhet på skolor och offentliga lokaler vet vi att det är viktigt att ta 
bort första fläcken eller skadan direkt. Lyckas man med det här minskar spridningen av 
klottret väsentligt. Ett lyckat exempel är Brinellskolan i Växjö, tolv år efter utförandet är 
lokalerna fortfarande lika fina som vid starten. Tack vare ett utmärkt arbete av lokalstäd 
och fastighetskontoret.

Borsta med en tät borste eller slipa med ett skur-nylon på fläcken eller skadan tills den 
har försvunnit. Torka sedan bort dammet på den ruggade ytan med en fuktad 
ren trasa. 
Om man inte torkar efter slipning, kan upplevas som en annan nyans där fläcken har 
varit men det är bara kalkpartiklar som rest sig. Ytan blir också mer slitstark efter man 
har torkat med en fuktad trasa. 

Vilka är nackdelarna med Fibrite?

Nötning - Fibrite klara inte nötning lika bra som en lackfärg, därför bör man ha avbärarlister 
och hörnskydd på väggar där det finns lös inredning som skolbänkar, matsalsbord och stolar 
eller i korridorer där man kör vagnar eller liknande.

Väta - Fibrite är inte lämplig i utrymmen där det ofta är vått. I områden där man parkerar 
cyklar, barnvagnar eller där man spolar med vatten direkt på väggar är det lämpligare att 
använda andra, mer vattentåliga ytskikt. Om man får enstaka våta fläckar på väggar, ska de 
torka och sedan skrapas bort med kniv. Därefter kan man fylla hålet med bättringsmassa. 
Vid större lagningar när man borstar eller skrapar kan det bildas damm, då är det lämpligt att 
använda ett enkelt andningskydd samt att torka av den slipade ytan med en ren fuktad trasa. 

Kalkdamm - Vid större lagningar när man borstar eller skrapar kan det bildas damm, då är 
det lämpligt att använda ett enkelt andningskydd samt att torka av den slipade ytan med en 
ren fuktad trasa.  


