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Platon Multi
Fuktskyddsmatta för avjämningsmassa och betong

arbetsyta för vidare montering av väggar mm.

Beskrivning :

Platon Multi skyddar ovanliggande material även om underliggande
betong har 100 % (RF) relativ fuktighet.

Platon Multi består av polypropylen (PP) och är en syskonprodukt till
Blå Platon. Som fuktskydd fungerar de identiskt, även tillbehören är
lika.

Lösningen kombineras ofta tillsammans med golvvärme, och kan
mekaniskt ventileras.

Skillnaden är att Multi har annan utformad knoppstruktur där
knopparna (höjd 5 mm) sitter mycket tätare jämfört med Blå Platon.
Knopparna är också helt stumma vilket gör att Platon Multi klarar att ta
upp större tryckbelastningar.
Metoden att spackla på Platonmattan började redan i mitten av
80-talet och har över åren utvecklats, fördelarna med lösningen är
slutresultatet: fuktsäkra, stabila, skarvlösa och plana golv.
Dessutom kan golv med olika höjder nivåutjämnas och det är enkelt
göra fallbyggnader.
Beroende på konstruktion förekommer allt från tunna spacklingar i
bostäder till kraftiga betongpågjutningar i industrigolv.
Lösningen är snabb och kostnadseffektiv, där golvet direkt blir en
An
Anv
vändningsområde :

Montering :

Platon Multi är en Platonmatta som användas i kombination med
avjämningsmassa och betong, både till renovering eller i nyproduktion
för att säkerställa ett bra golv från början.

Materialet kan skäras till med kniv
monteringsanvisning finns för produkten

Genom att Platon Multi klarar hög tryckbelastning används produkten
också till tunna flytande golv < 12 mm., tex. laminatgolv.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Platon Multi används också som huvudprodukt i systemlösning “Insida
källarvägg”.
Mer information redovisas i monteringsanvisningen.
Lagring :
Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning

Tillbehör :
Isola G-Primer
Fugemasse 0,3 l Platon
Ventitex Gulvunderlag
Platon Skjøtebånd
Fugebånd 8mmx6m Platon
Se flera tillbehör på www.isola.se

Godkänningar och garantier

www.isola.se

eller

sax.

Särskild
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Platon Multi 403105
Egenskaper

Metod

Enhet

Vär
ärde
de

Farliga ämnen

Ingen metod tillgänglig

-

Ingen

Draghållfasthet, längdriktning

EN 12311-2

N/50 mm

Vattentäthet efter åldring

EN 1928

-

Vattentäthet

EN 1928

-

Godkänd

Beständighet efter värmeåldring

EN 13967

-

Godkjent

Resistens mot kemisk påverkan

EN 13967

-

Godkjent

Rivstyrka, tvärriktning

EN 12310-1

N

Punktering, Statisk belastning, metod A øtool= 10mm

EN 12730

kg

Euroklass brandklassning (EN 13501-01)

EN 13501-1

-

Brottöjning MD

EN 12311-2

%

NPD

Motstånd mot slag, wverktyg= 500g (metod A)

EN 12691

m

Godkjent

Rivstyrka, längdriktning

EN 12310-1

N

>310

Draghållfasthet, tvärriktning

EN 12311-2

N/50 mm

≥350

Motstand mot UV

-

-

www.isola.se

≥370
Godkjent

>310
Godkjent
F

Godkjent

