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Centro Basic Rotbruk 
 
Produktbeskrivning 
Centro Basic Rotbruk är ett snabbhärdande cementbruk för golv, för inomhus. Centro Basic Rotbruk 
handappliceras och ger en liknande struktur som avjämningsmassor. Materialet levereras som torrbruk bestående 
av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på 
arbetsplatsen. Skikttjocklek mellan 20-100 mm 
 
Användningsområden 
Centro Basic Rotbruk används på underlag av betong, gips, trä, isolering mm antingen som ett flytande golv på 
plast eller annan typ av glidskikt eller som fast förankrad konstruktion till underlaget. 
För flytande konstruktioner ska minst 40 mm Centro Basic Rotbruk användas, flytande konstruktioner ska alltid 
armeras med punktsvetsat stålnät (tråddiameter minst 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm) Vid fast förankring på 
stabilt underlag av betong skall skikttjockleken vara min. 20 mm. Efterföljande spacklingsarbeten kan normalt ske 
efter 12 timmar. Vid användning i våtutrymmen ska Centro Basic Rotbruk alltid förses med tätskikt, dock tidigast 
efter 24 timmar. För bästa resultat bör arbetstemperatur på både material och underlag vara mellan +10°C - 
+20°C, dock lägst +6°C samt <65% relativ luftfuktighet. 
 
Förarbete – Underlag 
Betong, Trä/golvspånskiva, Golvgipsskiva, Sten/keramik, Lättbetong och flytande golvkonstruktioner. 
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för Rotbruk/avjämningsmassa. Underlaget ska 
vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen 
och slutresultatet. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för 
utförandet gällande AMA Hus. 
 
Vid konstruktioner med vidhäftning till underlaget ska underlagets vidhäftnings- eller ythållsfasthet vara minst  
0,5 MPa. Konstruktioner med vidhäftning till underlaget ska alltid förbehandlas med en ”slamma” bestående av 
Centro XP vidhäftningsprimer utspädd med vatten (förhållande1:1) samt Centro Basic Rotbruk före utläggning av 
blandad Centro Basic Rotbruk. Appliceringen av Centro Basic Rotbruk ska alltid ske omgående i den blöta 
slamman. 
 
Blandningsförhållande 
Centro Basic Rotbruk blandas med max 1,8 liter kallt rent vatten till 20 kg pulver. Häll först ner vatten i 
blandningskärlet. Blanda med blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp under minst 2 min för 
att erhålla en jordfuktig konsistens. Brukstid för den färdigblandade massan är ca 1,5-2 timmar och det är inte 
tillåtet att tillsätta mer vatten efter det att produkten börjat härda.  
 
Applicering 
Till Centro Basic Rotbruk används med fördel banor och rätskivor vid utläggning, säkerställ att massan blir väl 
komprimerad och fri från luftfickor. Glätta av ytan med ett stålsvärd/decolitsvärd. 
Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras med en stålspackel eller annat lämpligt verktyg så 
snart massan blivit gångbar. Gå in på den halvhårda ytan och skär/sickla eller skrapa av eventuella ”ryggar” och 
forma fallet mot den t ex brunnen.  
 
Rengöring 
Alla redskap rengörs omedelbart med vatten. 
Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt. 
 
Torktid (vid 20°C, 50 % RF) 
Centro Basic Rotbruk ska skyddas mot för snabb uttorkning genom att dörrar och fönster hålls stängda. Undvik 
korsdrag. Före utläggning av Centro Basic Rotbruk ska eventuell golvvärme vara avstängd minst 48 timmar 
innan. Centro Basic Rotbruk är gångbar efter ca 4 timmar vid +20°C. Finspackling eller plattor kan läggas efter  
ca 24 timmar vid +20°C. Tätskikt eller annan tät beläggning kan utföras tidigast efter 24 timmar vid +20°C. 
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Efterbehandling 
Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning inom en vecka alternativt primas dagen efter 
med Centro XP-Primer spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och 
kantresning. 
 
Praktiska tips 
Centro Basic Rotbruk är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att 
överskottsvattnet binds kemiskt över tid. Detta möjliggör en tidig applicering av tätskikt förutsatt att RF% i 
underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt vid tidpunkten för appliceringen gällande 
AMA Hus. 
 
Lagring 
Centro Basic Rotbruk ska lagras torrt. Bästa användningsegenskaper ca 12 månader från produktionsdatum. 
 
Förpackning 
20 kg säck 
 
Teknisk data 
Färg: grått pulver 
Materialförbrukning: 1,8 kg/m²/mm 
Härdtid: ca 3 timmar 
Min tjocklek 20 mm 
Max tjocklek: 100 mm 
Vattenmängd: 1,8 liter vatten (kallt) 
Krympning: <0,50 mm/m 
Tryckhållfasthet: > 30 MPa 
Böjdraghållfasthet: > 7 Mpa 
Brukstid: ca 1,5-2 timmar 
Torr för gångtrafik: ca 4 timmar 
 
Arbetshygienteknisk beskrivning 
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och 
hals. Följ alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. 

 
Centro kakel & klinker AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande 
underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller andra omständigheter som ligger utanför Centro 
kakel & klinker ABs kontroll, utan endast att produkter och system håller utlovad kvalitet. 
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