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Fliser og naturstein 
på alle underlag 
- uten forbehold
Med det armerte frikoblingssystemet IndorTec® FLEXBONE-2E 
kan du legge fliser og naturstein på tre, linoleum, nystøpt betong  
og hard PVC - hurtig og effektivt

IndorTec®

FLEXBONE-2E
frikoblingssystem

Gulv

Innendørs



Tid er penger 
- med IndorTec® FLEXBONE-2E sparer du mange

Med det armerte frikoblingssystemet 
IndorTec® FLEXBONE-2E kan du legge 
fliser og naturstein hurtig og effektivt. 
Du kan til og med legge fliser på ny-
støpt betong allerede etter 1 dag. 

Den flytende løsningen gjør flisleggingen vesentlig lettere og sparer 
opp til 50 % arbeidstid. 

Flislegging på svake underlag er et sjansespill 
Flis- og natursteinslegging direkte på svake og kritiske underlag 
gir aldri noe godt resultat.

Allerede etter kort tid oppstår det stygge sprekker og løse fliser, 
eller hele belegningen bølger opp og ned. Når det legges fliser og 
naturstein direkte på et underlag som fortsatt beveger seg – f.eks. 
oppsprukne betonggulv, nysøpte betonggulv eller treunderlag – ja, 
så er skadene uunngåelige.

Ingen underlag er umulige 
med IndorTec® FLEXBONE-2E
Sprukne betonggulv, gipsgulv, tregulv, PVC- eller linoleumsgulv,  
malte gulv eller oljeforurensede gulv -  alle stiller de meget store 
krav til flisbelegningen. Grundige forberedelser i form av lang 
uttørkingstid og mange utbedringsforsøk garanterer absolutt ikke 
et resultat uten sprekker og skader. 

Her er IndorTec® FLEXBONE-2E, som det eneste armerte frikob-
lingssystem en hurtig og sikker løsning.

IndorTec® FLEXBONE-2E har mange fordeler: 
Hurtig, enkelt og sikkert
IndorTec® FLEXBONE-2E er det eneste frikoblingssystem som 
legges flytende – altså uten kontakt til underliggende gulv. Dette 
sikrer en vedvarende utlufting og frikobling mellom flisbelegnin-
gen og underlaget. Den spesielle oppbygningen av IndorTec® 
FLEXBONE-2E gjør systemet velegnet også på underlag hvor det 
ikke kan oppnås tilstrekkelig vedheft.

I tillegg sparer den flytende løsningen 50 % arbeidstid i forhold til 
metoder hvor mattene skal limes fast til underlaget. 

Kun 4 trinn til ferdig gulv
1. IndorTec® FLEXBONE-2E frikoblingsmatte legges løst på gulvet.
2. ARDEX X 78 eller ARDEX X 78 S trekkes på frikoblingsmatten.
3. Flisene legges vått i vått i ARDEX X 78 eller ARDEX X 78 S.
4. Flisbelegningen fuges med en ARDEX fugemasse.

Frikobling og utlufting i ett system
IndorTec® FLEXBONE-2E er ingen halvveis-løsning. I tillegg til 
100 % frikobling fra undergulvet, oppnås samtidig en optimal 
utlufting av belegningen. Eventuell restfuktighet i underlaget 
fordeler seg jevnt igjennom IndorTec® FLEXBONE-2E mattens 
kanalsystem og fordamper ut igjennom fugene. Det betyr at rest-
fukt i underlaget ikke blir innkapslet under det nye gulvet.

Oftere utskifting av flisgulv – og gjerne hurtig 
I butikk- og utstillingslokaler skiftes gulvbelegningen oftere, fordi 
leietakernerne skifter, lokalene skal moderniseres eller ut stillinger 
skal fornyes. Det ideelle er at renoveringen kan foregå hurtig og 
rent uten å forstyrre den daglige forretningsdriften. IndorTec® 
FLEXBONE-2E er den perfekte løsningen. Belegningen er koblet 
100 % fra underlaget og fungerer som en ny belegning, som 
mon teres enkelt, hurtig og rent, uten å skade det eksisterende 
gulvet.



Ett system
- til alle oppgaver

Glatte underlag uten vedheft: Ingen problem
Støpeasfalt, malte gulv, olje og limrester er normalt et 
stort problem ved legging av fliser. Legger du flisene på 
vanlig måte er rengjøring og fjerning av underlaget forbun-
det med mye støv og store utgifter. IndorTec® FLEXBONE-
2E går det ganske enkelt lettere og hurtigere, da det ikke 
er nødvendig med kontakt til underlaget. Den spesielle 
armeringen på mattens overside gjør det mulig å legge 
flisene direkte på den løslagte matten.

Sprekker i gulvet: Intet problem
Ved gulvvarme er termiske spenninger mellom belegnin-
gen og betongen, manglende dilatasjonsfuger eller for 
liten overdekning på varmerørene, ofte årsak til at gulvet 
sprekker. Med IndorTec® FLEXBONE-2E kan du også på 
disse kritiske underlagene legge fliser uten risiko. Dermed 
behøver du ikke reparere sprekkene på forhånd når ho-
risontale bevegelser er utelukket. Den flytende løsningen 
avkobler den nye flisebelegningen 100 %, og restfukt i 
underlaget luftes ut igjennom kanalsystemet.

Forskjellige underlag – ingen problemer
Når underlaget består av forskjellige materialer, som tre/
betong eller betong/asfalt oppstår det ofte sprekker i 
overgangen mellom materialene. Uten en effektiv frikob-
ling mellom flisene og underlaget vil disse sprekkene slå 
igjennom den nye flisbelegningen. IndorTec® FLEXBONE-
2E sørger for at risikoen for nye sprekker i belegningen 
elimineres.

PVC og linoleumsbelegninger skal ikke fjernes
Med IndorTec® FLEXBONE-2E sparer du kostnadene til 
det tidkrevende arbeidet med å fjerne gammel PVC- og 
linoleumsbelegg, med etterfølgende sliping av gulvene. 
Du legger IndorTec® FLEXBONE-2E direkte på det eksis-
terende belegget, og sparkler deretter med ARDEX X 78 
eller ARDEX 78 S flislim. Straks etterpå legges flisene i 
ARDEX X 78 eller ARDEX 78 S vått i vått.

På trebaserte underlag uten problemer
Tre og trebaserte materialer beveger seg på grunn av 
temperatur– og fuktvariasjoner i omgivelsene. Dermed 
oppstår det lengdeendringer som kan bygge opp meget 
store spenninger mellom flisbelegningen og underlaget. 
Med IndorTec® FLEXBONE-2E frikobles flisbelegningen 
og tregulvet 100 %, og skader unngås.

Legging av fliser og naturstein 
på nye betonggulv
Avhengig av flislim, betongkvalitet og temperatur kan det 
ta fra 1-6 måneder før det kan legges fliser på en nystøpt 
betong. Med IndorTec® FLEXBONE-2E kan du legge fliser 
og naturstein på ny betong allerede etter 1 dag. Restsvin-
net og restfuktigheten, som oppstår i forbindelse med 
betongens herding, blir ikke overført til den nye flisbeleg-
ningen. Med IndorTec® FLEXBONE-2E frikoblingsmatter 
kan fukten uten problemer fordampe igjennom sprekkene 
og ut i kanalsystemet, hvor det fordamper opp igjennom 
fugene. 
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På det utsparklede flislimet spar-
kles et nytt lag ARDEX X 78 / X 
78 S med en egnet tannsparkel 
vått i våttl

Fliser og naturstein legges i det 
våte flislimet og trykkes og vris 
på plass.

Kanalene i IndorTec® FLEXBONE-
2E matten sparkles ut med AR-
DEX X 78 eller ARDEX X 78 S til 
nivå med oversiden av kanalene.
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Matten legges ut og limes 
sammen med den selvklebende 
overlappingen.

Det geniale med IndorTec® FLEXBONE-2E

ligger i detaljene
Produkter og bearbeiding

• Materiale: Polystyrol
• Armert bæresystem til fliser og naturstein 

lagt i ARDEX X 78 eller ARDEX X 78 S 
flislim

• Utlufting og frikobling av flisbelegning 
fra underlag

• Brukes på underlag av tre, hard PVC 
og linoleum, forurensede underlag, samt 
på ny betong som fortsatt krymper

Krav til underlaget
• Plant, trykkfast, nedbøynings- og  

vridningsstabilt
• Kan ikke brukes direkte på isolasjon

Egnede underlag
•  Tre og trebaserte underlag
• Gulv med dårlig vedheft (olje, maling 

m.m.)
• Hard PVC og linoleum
• Oppsprukne gulv (m. varmeslanger)
• Blandede underlag (tre/betong, o.l.
• Nystøpte og fortsatt fuktige betonggulv

Flisformater 
• Porcellanato min. 200 x 200 x 8 mm
• ”Gulv”-fliser min. 200 x 200 x 10 mm

Byggehøyde
Fra ca. 14 mm inkl. flis

Leggeanvisning
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I skjøter uten overlapping brukes  
den selvklebende Watec Drain ST 
armeringstape.

Over dilatasjonsfugen monteres 
Watec BW fugebånd. Dilata-
sjonsfugen skal føres helt opp 
gjennom flisbelegningen.

IndorTec® FLEXBONE-2E

AquaDrain® SK skumlister AquaDrain® saks

IndorTec® FLEXBONE-2E matte

ARDEX flislim

ARDEX X 78 MICROTEC: Flislim til gulv
• Bearbeidingstid: 5 timer
• Åpentid: 60 min.
• Korrigeringstid: 30 min.
• Gangbar etter ca. 1 døgn.
• Fuging etter ca. 1 døgn
• Forbruk totalt: 4-5 kg/m²

• Bearbeidingstid: 30 min.
• Åpentid: 30 min.
• Korrigeringstid: 15 min.
• Gangbar etter ca. 90 min.
• Fuging etter ca. 90 min.
• Forbruk totalt: 4-5 kg/m²

ARDEX fugemasser

Alle ARDEX fugemasser 
kan brukes til fliser og naturstein 
lagt på IndorTec®FLEXBONE- 2E

ARDEX X 78 S MICROTEC: 
Hurtig flislim til gulv Watec® ST armeringstapeWatec® BW fugebånd    


