
Airless är en ekologisk puts eller färg, som sprutas på 
väggar och i tak med en enkel sprututrustning. 
Resultatet är en slät yta som går att bryta i en mängd 
kulörer. Används vid både nyproduktion och renovering.

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

Fibrite Airless

Brand
Fibrite Airless uppfyller Boverkets brandkrav på B-s1,d0 
(ytskikt klass 1). Den klarar att återskapa ytskikt klass 1 
på ytor som på grund av om-målning eller liknande har 
förlorat sitt brandskydd. 

Fastigheter med fler än två plan (Br1), har som krav att i 
lägenhetstak ha högsta brandklass, B-s1, d0. Givetvis har 
utrymningvägar, lokaler med verksamheter samma höga 
brandkrav. Ett skikt Airless är allt som behövs för att 
brandskyddet ska återställas. Se baksida.

Fibriteʼs produkter appliceras endast av utbildade entreprenörer.

Kostnadseffektiv

Minimalt förarbete och snabb applicering samt att den 
inte avger några lukter gör att den går att renovera utan 
att den ordinarie verksamheten påverkas. Till exempel 
kan man spruta tak i lägenheter utan att man behöver 
flytta på de inneboende. 

Den är också antistatisk och okänslig mot UV-ljus, vilket 
innebär att livsländen är oftast över 20 år.

Det innebär lägre driftskostnader och förlängda 
underhållscykler.

Invändigt ytskikt för trygghet och ekonomi

Garage efter

Garage före

Tak lägenhet

Trapphus
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Tekniska rutan
Vattenbaserat ytskikt av kalciumcarbonate, mineralfiller och cellulosabinder. 
Kulör:! ! ! Vit
Densitet:! ! 1.6 +/- 0,05
Täckförmåga:! ! 1-1,6 kg/m2
Tjocklek per sprutning:! 0,5-5 mm
Torkning:! ! 12 tim per mm vid 20°C
Rengöring/ spädning:! Med vatten
Förpackning á 25 kg:! Hink, plastsäck eller kartong
Lagring: Frostfritt, gärna svalt och torrt, håller minst  9 månad i oöppnad förpackning.
Applicering: Airless sprututrustning, munstycke storlek 25-41, kapacitet 4-8 liter/min.
Mer tekniska information: www.fibrite.se/data

Brand
Fibrite Airless applicerat 1,5 kg/m2 på befintligt ytskikt enligt SP Rapport Bilaga 1. 
(Komplett rapport kan beställas av Fibrite AB)

Underlag 
Gipsskiva 13 mm, glasfiberväv G 135, grundning, toppfärg samt 4 om-målningar totalt 830 g/m2, Milltex 20
Först gjordes test utan Fibrite enbart enligt ovan ”Rödpil”, sedan applicerades Fibrite Airless 1,5 kg/m2 på 
färgskikten ”Grönpil”

Resultat 
”Rödpil” Kurvan bryter igenom gränskurvan 1 och 2  redan efter 1,5 min. d.v.s. ytskiktet uppfyller inte 
Boverkets brandkrav.

”Grönpil” visar att 1,5 kg Airless applicerat på 5 färgskikt = 830 g/m2, med marginal klarar Boverkets krav på     
B-s1,d0 (ytskikt klass 1)  
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