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Centro Basic EPS 
 
Produktbeskrivning:  
Artikelnummer: 213029 
Centro Basic EPS är en värmeisolerande lättfyllnadsmassa för golv. Centro Basic EPS är en torrblandning 
bestående av EPS-partiklar, cement samt tillsatsmedel med kornstorlek <10mm. Produkten är fuktskadestabil och 
färdig att blandas med vatten. För skikttjocklekar mellan 40 - 500 mm. 
 
Användningsområde: Centro Basic EPS rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor, och 
offentlig miljö (ej tung punktbelastning eller industri) på olika underlag så som betong, inplastade bjälkar i ett 
träbjälklag och liknande. Produkten kan läggas med vidhäftning såväl som i flytande konstruktion. Kontakta 
Centro kakel & klinker för eventuell utförlig konstruktionsbeskrivning. 
Lägsta användningstemperatur är +10°C, gäller både material och underlag. 
Centro Basic EPS är avsedd att läggas ut för hand eller med för ändamålet avsedd maskinutrustning.  
 
Förutsättningar - underlag och förarbete: 
Underlag ska vara rent, torrt, fritt från föroreningar som hindrar vidhäftning eller liknande. 
Ej homogena underlag eller underlag av trä beläggs med åldersbeständig polyetenfolie. Vid flytande 
konstruktioner säkerställ att den åldersbeständiga plasten läggs ut på hela golvytan samt viks upp mot samtliga 
väggar och andra anslutningspunkter, detta för att minimera vidhäftning mot väggarna. Säkerställ att plastfolien 
ligger dikt mot underlaget samt sluter tätt kring övriga genomföringar. Som material-/underlagsavskiljare kan även 
markduk användas.    
En avvägning av golvytan bör göras före gjutning. Höjder och banor anpassas och läggs med erforderlig täthet. 
 
Blandningsförhållande: 
Vid blandning med maskinvisp skall en lyftande omrörare användas. En 50 liters Centro Basic EPS säck kan 
blandas med 7 - 9 liter i en 100 liters tunna, tillsätt först min. 7 liter vatten och sedan innehållet från en hel säck. 
Blanda tills vattnet är jämnt fördelat och materialet har en homogen jordfuktig konsistens. 
Centro Basic EPS är framtagen för handblandning men med rätt utrustning kan den även pumpas. 
Centro rekommenderar därför test med den aktuella maskinutrustning innan fullskaligt arbete påbörjas.  
 
Applicering:  
Materialet läggs ut jämnt fördelat i nivå strax ovanför banorna. Centro Basic EPS stockas ut med rätskiva och 
ytan finjusteras med decolitskiva eller rivbräda. Materialet ska bearbetas klart inom 1 timme efter blandning. 
Observera att materialet ej får packas med tryck utan endast ska läggas ut och ev glättas av. 
 
Efterbehandling: 
Centro Basic EPS ska beläggas med avjämningsmassa senast inom 1 vecka efter läggning för att förhindra 
snabb uttorkning med risk för sprickbildning samt kantresning som följd. Om ytan inte avjämnas inom 1 vecka 
efter EPS-gjutningen ska Centro Basic EPS alltid primas med Centro XP Primer i blandningsförhållande 1:1 
eller skyddstäckas med plastfolie. 
Centro Basic EPS ska alltid beläggas med ett tryckfördelande spackelskikt om minst 20 mm och armering, 
avjämningsmassan kan vara t ex Centro GA# 50. Avjämning kan normalt ske tidigast efter 24 timmar vid 
uttorkningsklimat 20°C och RF 50 %. Tid för Golvläggning/plattsättning ska anpassas efter ytskiktets torktider och 
rådande omständigheter samt monteringsmetod. Vid läggning av fuktkänsliga ytskikt kontakta 
ytskiktsleverantören för anvisningar. 
 
Torktid: 
Före tätskiktsarbeten/plattsättning eller annan typ av ytbeläggning säkerställ alltid att själva 
bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för material och bjälklagets uttorkning kan 
rekommendationen från aktuell version av AMA Hus användas. Den angivna torktiden förutsätter ett gott 
uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF och visst luftombyte. 
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Arbetshygienteknisk beskrivning: 
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar aggressivt på hud och slemhinnor i ögon, näsa och 
svalg. Läs och följ alltid eventuell varningstext på förpackningen innan arbetet påbörjas. 
Irriterar hud, kan orsaka irritation i luftvägarna. 
Undvik att andas in damm. 
 
Rengöring: 
Alla redskap rengörs omedelbart med vatten, Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt. 
 
Lagring: 
Centro Basic EPS ska lagras torrt. Bästa användningsegenskaper ca 12 månader från produktionsdatum. 
 
Förpackning:  
50 liters plastsäck 
 
Tekniska data: 
Färg: grå 
Materialåtgång: ca 42 mm = 1 säck 50 liter torrbruk/m² 
Volymvikt: 340 kg/m³ 
Förpackning: 50 liter +/- 3 liter = 17 kg +/- 1 kg 
Gångbar: 24 timmar 
Min. tjocklek: 40 mm EPS  
Min. tjocklek: 20 mm avjämning ovanpå EPS, klass C20 
Armering: ytor armeras i samband med avjämning 
Max tjocklek: 500 mm EPS 
För inomhusbruk: ja 
För utomhusbruk: Kontakta Centro teknik 
Vattenbehov: 7 - 9 liter/ 50 liter säck.  
Brandklass: A2 
Värmekonduktivitet: 0,078 W/mk 
Bärande konstruktioner: nej 
Densitet härdad: cirka 360 kg/m3 
Självtorkande vid den lägsta vatteninblandningen. 
 
OBS! Följ alltid våra anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. 
Användaren ska kunna dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att anvisningar följts.  
Centro Teknikkontakt: 08-588 974 99 eller teknik@centro.se 
 
 

mailto:teknik@centro.se

