




Centro Pro System – vårt eget proffsmärke

Centro är en utpräglad proffsleverantör och 

en viktig sak vi lärt oss under åren är att för 

yrkesfolk inom plattsättning är plattorna 

kanske bara hälften så viktiga som de pro-

dukter de dagligen använder för att sätta 

upp kakel, klinker och mosaik med. Och 

vi förstår varför. Ett fix som du inte tycker 

hänger tillräckligt bra kostar dig tid och tid 

är pengar.

Av de erfarenheter vi samlat på oss har vi 

satt samman en samling proffsprodukter 

för plattsättning som vi stolt sätter vårt 

eget namn på – Centro Pro System. Bra 

produkter, skräddarsydda för ändamålet, 

och resultatet av den feedback vi fått av er 

– våra kunder – i över 50 år.

Våra Proffsbutiker

I en Centro Proffsbutik hittar du, förutom 

ditt morgonkaffe och en macka till frukost, 

alltid Centro Pro System och minst ett par 

alternativa proffsmärken inom fäst- och fog. 

Det är viktigt att du som använder materi-

alet varje dag, hittar ett märke som du trivs 

med oss och som därmed blir din följesla-

gare i vardagen. För alla proffsmärken vi 

säljer anordnar vi med jämna mellanrum 

utbildningar samt återkommande events 

och aktiviteter med fokus på produkt-

nyheter och erbjudanden. Givetvis har en 

Centro Proffsbutik också ett brett sortiment 

verktyg och maskiner som du behöver 

varje dag – finns det inte på hyllan ordnar 

vi det alltid snabbt på förfrågan.

Centro Proffsbutik finns idag i Malmö, 

Göteborg, Norrtälje, Uppsala, Örnsköldsvik 

samt på flera adresser i Stockholm och är 

en del av Centro kakel och klinker AB – ett 

företag med en unik kakelhistoria.

Läs mer om oss, vårt kundlöfte och vad vi 

mer kan erbjuda på centro.se.

Vi på Centro har sålt kakel, klinker samt fäst- och fogprodukter i mer än 50 år. 

Mycket har förändrats under åren och inte minst har den tekniska utvecklingen 

förändrat arbetssätt och metoder inom plattsättning.

Snabba  

leveranser

Hög kvalité Rätt pris Service &

kunskap

Alltid i lager Tillgänglighet



Centro FK#100 Vit

Centro FK#100 Vit är en vit, cementbaserad, 

plastförstärkt fästmassa för användning både 

inomhus och utomhus med extremt hög vid-

häftning och god flexibilitet.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor och granitke-

ramik (ej fuktkänslig natursten) på underlag 

av betong, gipsskivor, avjämnings massa 

mm samt andra stabila underlag. Produkten 

används både på vägg och golv, golv med 

inspacklad golvvärme, simbassänger, kyl  - 

rum och andra ställen där det ställs höga krav 

  på fästmassan.

Blandningsförhållande

Centro FK#100 Vit blandas med 5,2–5,4 l kallt 

vatten till 15 kg pulver. Mät upp rätt vatten-

mängd, tillsätt därefter pulvret. Fästmassan 

blandas med en blandarmaskin, försedd med 

för ändamålet avsedd bruks visp, till en jämn 

klumpfri massa i minst 2 min. Låt bland-

ningen stå och mogna (viktigt) i 3–5 min. 

Vispa upp fästmassan igen och FK#100 Vit 

är nu klar för användning och bör användas 

inom 4 tim.

Materialåtgång

2–4 kg/m² beroende på underlag och tand-

storlek på fixkammen.  

Torktid (vid 20 °C) – Beläggning 

Golv kan beträdas och fogas efter 24 tim under 

gynnsamma förhållanden. Vägg bör fogas efter 

 8–12 tim beroende på typ av underlag och 

keramik. OBS! Plattor och underlagets absorp-

tionsförmåga har stor påverkan på torktid.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.



Centro FK#100 Rapid Vit

Centro FK#100 Rapid Vit är en vit, snabb, 

cementbaserad, plastförstärkt fästmassa med 

extremt hög vidhäftning och god flexibilitet. 

Fästmassan uppfyller kraven för klass C1 FT, 

enligt EN 12004.

Användningsområden

Centro FK#100 Rapid Vit används för mon-

tering av keramiska plattor, granitkeramik, 

mosaik och natursten på underlag av betong, 

puts, gipsskivor, befintlig keramik och andra 

dokumenterat lämpliga skivor för plattsätt-

ning. Används både på vägg och golv, inom- 

och utomhus, värmegolv och till offentliga 

miljöer där normal belastning på underlag 

samt material förekommer. Vid tuff belast-

ning eller utomhus rekommenderas dubbel-

strykningsmetoden. Lägsta användnings -

temperatur är +5 °C, vilket även gäller för 

keramik och underlaget.

Blandningsförhållande

Centro FK#100 Rapid Vit blandas med ca

3,9 l kallt rent vatten till 15 kg pulver. Fästmas-

san blandas med en blandarmaskin, försedd 

med för ändamålet avsedd bruksvisp, till en 

jämn klumpfri massa i minst 2 min.  

Låt blandningen stå och mogna (viktigt) i 

3–4 min. Vispa därefter upp fästmassan igen 

och Centro FK#100 Rapid Vit är nu klar för 

användning och bör användas inom 30 min. 

OBS! Det är ej tillåtet att tillsätta mer vatten när

fästmassan börjat härda.

Materialåtgång

2–4 kg/m² beroende på underlag, plattans bak-

sida samt tandstorlek på tandspackel/fixkam. 

Torktid (vid 20 °C, 50 % RF) – Beläggning 

Golv kan beträdas efter ca 2 tim, vid normala 

förhållanden kan golv fogas efter ca 2 tim 

Väggar fogas efter ca 2 tim. Tiden innan fog-

ning kan påbörjas kan variera kraftigt  beroende 

på underlag, temperatur, luftfuktighet samt 

plattornas absorptionsförmåga. Fästmassan 

ska torkas ordentligt innan fogning.

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!





Centro FK#1000

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro FK#1000 är ett dammreducerat, grått 

lättfix med mycket goda hängegenskaper och 

anpassar sig väl mot alla typer av underlag, 

inom- och utomhus. Centro FK#1000 bygger 

på en light-filler teknik och räcker betydligt 

längre än traditionella fästmassor. Centro 

FK#1000 används till keramiska plattor, 

granitkeramik och mosaik (ej till fuktkänlig 

natursten) mm.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor, granit-

keramik och mosaik (ej till fuktkänslig natur-

sten) på underlag av betong, puts, gipsskivor 

(med eller utan kartong) gammal keramik 

och andra förekommande stabila underlag. 

Används både på vägg och golv, inne- och 

utomhus, golvvärme och till offentliga  

miljöer där högre belastning sätts på underlag 

och material.

Blandningsförhållande 

Centro FK#1000 blandas med 6–6,3 l kallt rent 

vatten till 15 kg pulver.

Fästmassan blandas med en blandarmaskin, 

försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp, 

till en jämn klumpfri massa i minst 2 min.  

Låt blandningen stå och mogna (viktigt) i 

minst 5 min. Vispa upp fästmassan igen och 

Centro FK#1000 är nu klar för användning 

och bör användas inom 2–3 tim.

Materialåtgång

1,5–3 kg/m² beroende på underlag och tand-

storlek på fixkammen. 

Torktid (vid 20 °C) – Beläggning

Golv kan beträdas och fogas efter ca 16 tim 

under gynnsamma förhållanden. Vägg  

fogas efter 8–12 tim. Detta varierar kraftigt 

beroende på underlag och plattornas  

absorptionsförmåga.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!



Centro FK#1500

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro FK#1500 är ett dammreducerat, 

cementbaserat lättfix samt plastförstärkt fäst-

massa i pulverform som utblandad med vatten 

härdar till ett vattenfast och frostsäkert fix med 

extremt hög vidhäftning och god flexibilitet.

Användningsområden

Centro FK#1500 används vid montering av 

keramiska plattor, granitkeramik, mosaik och 

ej deformations-/fuktkänslig natursten på 

underlag av betong, puts, gipsskivor, befintlig 

keramik och andra dokumenterat lämpliga 

skivor för plattsättning. Används både på vägg 

och golv, inomoch utomhus, värmegolv och 

till offentliga miljöer där normal belastning 

på underlag och material förekommer.  Vid 

tuff belastning eller utomhus rekommenderas 

dubbelstrykningsmetoden. Lägsta använd-

ningstemperatur är +5 °C, vilket även gäller för 

keramik och underlaget.

Blandningsförhållande

Centro FK#1500 blandas med ca 5,5–6 l kallt 

rent vatten till 15 kg pulver. Fästmassan blandas 

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!

med en blandarmaskin i minst 3 min.  

Låt blandningen stå och mogna (viktigt) i 

minst 3 min. Vispa därefter upp fästmassan 

och använd den inom 3–4 tim. För bästa re-

sultat bör arbetstemperatur  på både material och 

underlag vara mellan +10–20 °C samt <65 % rela-

tiv luftfuktighet. OBS! Det är ej tillåtet  att tillsätta 

mer vatten när fästmassan börjat härda.

Materialåtgång

1,1–2,2 kg/m² beroende på underlag, plattans 

baksida samt tandstorlek på tandspackel/

fixkam. FK#1500 kan appliceras med en skikt-

tjocklek upp till 15 mm slät bruksbädd.

Torktid (vid 20°C, 50 % RF)

Golv bör inte beträdas tidigare än 24 tim, vid 

normala förhållanden kan golv fogas efter 16 

tim. Väggar fogas tidigast efter 8–12 tim.



Centro FK#2000

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro FK#2000 är ett cementbaserat flytfix 

som är vattenfast och frostsäker för kera-

miska plattor på golv. Produkten är lättar betad 

och fördelas ut över underlaget med lämplig 

fixkam för att erhålla full bruksfyllnad  

under plattorna.

Användningsområden

Centro FK#2000 är lämpligt för montering

av alla typer av keramiska plattor samt viss

natursten på golv, och generellt till alla 

 keramiska plattor med format större än 

300x300 mm. 

Centro FK#2000 är även lämplig till golv med 

tung och intensiv belastning i t.ex butiker, 

industrier och andra typer av offentlig miljö 

där det ställs höga krav på bruksfyllnad  

och vidhäftning.

Blandningsförhållande

Häll först rent vatten i blandningskärlet, 

6,2–6,7 l vatten till 25 kg Centro FK#2000. 

Fästmassan blandas med en blandarmaskin, 

försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp, 

till en jämn klumpfri massa i minst 2 min.  

Låt blandningen stå och mogna (viktigt) i 3–5 

min. Användningstid för färdigblandad fäst-

massa är 60–90 min. Tillsätt inte mer vatten 

när massan börjar styvna.

Materialåtgång

4–7 kg/m² beroende på underlag och tand-

storlek på fixkammen.

Torktid (vid 20°C) – Beläggning

Centro FK#2000 kan normalt beträdas efter

16 timmar och fogas efter 24 tim under

gynnsamma förhållande.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!





Centro GA#50

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro GA#50 är en dammreducerad, cement-

baserad, självutjämnande avjämningsmassa 

för inomhusbruk. Centro GA#50 kan läggas i 

lagtjocklekar från 5–50 mm.

Användningsområden

Centro GA#50 är ett universalspackel för alla 

typer av underlag innan yta beläggs med 

någon form av toppbeläggning, keramik mm. 

Centro GA#50 används också till att spackla in 

golvvärme, både elektriskt- och vattenburen 

konstruktion. Lägsta användningstemperatur 

vid spackling är +6 °C, gäller både underlag 

och avjämningsmassa.

Blandningsförhållande

Centro GA#50 blandas med ca 4,5 l rent kallt 

vatten till 25 kg pulver. Blandningen bearbe-

tas med en maskinvisp eller för ändamålet 

avsedd blandarpump. Blanda i ca 2 min tills 

en klumpfri, lättflytande massa framkom-

mer. Brukstid för den blandade massan är 

ca 30 min. Det är inte tillåtet att tillsätta mer 

vatten efter det att produkten är blandad och 

torkprocessen är igång. Verktyg och maskiner 

rengörs med vatten.

Materialåtgång

1,7 kg/mm/m²

Torktid (vid 20°C) – Beläggning

Centro GA#50 kan belastas med gångtrafik

redan efter 2–4 tim, keramiska plattor kan 

monteras efter ca 24 tim. Innan beläggning 

av tätskikt ska massan torka i  1–3 dygn eller 

uppnå leverantörs krav på RF i under laget, 

se produktdatablad. Golvvärme bör hållas 

avstängt i 14 dagar efter spack  ling utförts.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!



Centro GA#80

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro GA#80 är ett fiberförstärkt, dammredu-

cerat, cementbaserat, självutjämnande avjäm-

ningsmassa för inomhusbruk. Centro GA#80 

kan läggas i lagtjocklekar mellan 10–80 mm.

Användningsområden

Centro GA#80 är ett universalspackel för alla 

typer av underlag innan yta beläggs med 

någon form av ytbeläggning, keramik mm. 

Centro GA#80 är en grovavjämning, lämpligt 

till golvvärme, både elektrisk- och vattenburen 

konstruktion. Före mattläggning kan avslip-

ning eller finspackling av ytan vara nödvän-

dig. Lägsta temperatur vid spackling är

+6 °C, detta gäller för material och underlag.

Blandningsförhållande

Centro GA#80 blandas med 4,0–4,2 l rent kallt 

vatten till 25 kg pulver. Blandningen bearbetas 

med en maskinvisp eller för ändamålet avsedd

blandarpump. Blanda i ca 2 min tills en klumpfri, 

lättflytande massa framkommer. Brukstid för 

den blandade massan är ca 30 min. Det är inte 

tillåtet att tillsätta mer vatten efter det att pro-

dukten är blandad och torkprocessen är igång. 

Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Materialåtgång

1,7 kg/mm/m²

Torktid (vid 20 °C) – Beläggning

Centro GA#80 kan belastas med gångtrafik 

redan efter 2–4 tim, keramiska plattor kan 

monteras efter ca 4 tim. Innan beläggning av 

tätskikt ska massan torka i minst 1 dygn/cm 

eller uppnå leverantörs krav på RF i underla-

get, se produktdatablad. Golvvärme bör hållas 

avstängt minst 14 dagar efter spackling utförts.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!



Centro TM#2K

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro TM#2K är ett tvåkomponents vatten-

tätt, självhärdande cementlim för limning av 

Centro TM#F foliesystem för golv och vägg. 

Limmet har en tixotropkonsistens vilket ger en 

snabb montering samt god övervätning. Kan 

med fördel användas på ickesugande underlag.

Användningsområden

Centro TM#2K används som lim och skarvför-

segling till Centro TM#F Foliesystem samt till 

montering av inner-/ytterhörn och rörmanschet-

ter. Centro TM#2K kan användas på både sugan-

de  och täta underlag. Limmet kan även användas 

för skrapspackling/portätning av underlag innan 

montering av Centro TM#F Foliesystem.

Blandningsförhållande

Blanda dispersionen först, tillsätt pulverdelen 

och blanda väl. Låt vila i 2 min och blanda 

sedan en gång till före användning. Omrörare 

av typ collomix DLX eller motsvarande är att 

rekommendera. Eventuella små återstående 

klumpar påverkar ej produktens funktion.  

Underlaget primas med Centro XP Primer. 

Applicera ett jämt lager med roller (ej kort-

hårig) eller pensel, åtgång ca 400g/m².  Monte-

ra  Centro folie och säkerställ god övervätning. 

Stryk med lämplig plastspackel från mitten av 

våden och ut till kanterna. Centro TM#2K an-

vänds även till montering av inner-/ytterhörn 

Centro rörmanschetter och i alla täta skarvar. 

Tillbehören ska alltid monteras i våt Centro 

TM#2K. Öppentid på primat underlag, 15–30 

min. Brukstid i hink 5–7 tim.

Materialåtgång & förpackningsstorlekar

Vid hellimning av Centro folie: ca 0,4 kg per m². 

Storlekar: 3 kg, 9 kg samt 18 kg.

Plattsättningsbar

Systemet är plattsättningsbart efter ca 24 

tim men kan under gynnsamma förhållande 

plattsättas redan efter tolv tim. Detta kräver ett 

absorberande underlag, att temperaturen ej 

understiger 20 °C under torktiden samt ej för 

hög RF i omgivningen.

Skanna för att hämta  

hem produktbladet!





Centro XP Primer

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro XP är en primer för Centro Pro System. Till golvspackel används primern  

för att nå en optimal vidhäftning genom att dammbinda och  portäta underlaget  

samt för att binda upp svaga underlag såsom puts innan tätskikt appliceras.

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l och 15 l

För ytterligare information gällande användning, se produktdatablad.

Plastdispersion för fuktskydd av våtrum inomhus. Uppfyller kraven enligt BBV,  

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Testat och godkänt enligt ETAG 022.

Förpackningsstorlekar

6 kg och 12 kg

För ytterligare information gällande användning, se monteringsanvisning.

Centro TM#1 Ångspärr

Deformationsupptagande tätmembran för fuktskydd av våtrum inomhus.  

Uppfyller kraven enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.  

Testat och godkänt enligt ETAG 022.

Förpackningsstorlekar

8 kg och 16 kg

För ytterligare information gällande användning, se monteringsanvisning.

Centro TM#10 Tätmembran



Centro TM#F Tätskiktsfolie

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Ång- och vattentät folie för fuktskydd av våtrum inomhus. Uppfyller kraven  

enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Testat och godkänt 

enligt ETAG 022.

Förpackningsstorlek

30x0,75 m samt 1x30 m

Färdigkapade våder 

0,75x2,6 m, 15 st

För ytterligare information gällande användning, se monteringsanvisning.

För vattentät och elastisk anslutning mot hörn, rör, skarvar och golvbrunnar.  

Uppfyller kraven enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.  

Testat och godkänt enligt ETAG 022.

Centro TM#F Tillbehör

Centro Brunnsmanschetter

Centro Innerhörn & Ytterhörn

Centro Tätband & Tätband SH

Centro Rörmanschetter

För ytterligare information gällande användning, se monteringsanvisning.

Centro TM#F Tillbehör

Projektfolie

0,75 m (150 m/rulle)



Centro TM#Stegljudsmatta

Produkten är listad i husprodukt
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande.

Centro TM#Stegljudsmatta för klinkerbeläggningar är spricköverbyggande,  

isolerande och stegljudsreducerande. Är tillverkad av miljövänligt återvunnen 

polyuretan och kork. Kan användas inomhus vid renoveringar och nyproduktion.

Förpackningsstorlek

1,0 x 20 m rulle – 20 m²

För ytterligare information gällande användning, se produktdatablad.

Centro TM#Stegljud Tillbehör

Centro TM#Kantband

50 mm x 25 m x 5 mm

För ytterligare information gällande användning, se monteringsanvisning.



Centro Teknik – byggkemisk kompetens

Centro representerar parallellt med andra varumärken ett eget varumärke för 

fäst-, fog- och tätskiktsprodukter – CENTRO PRO SYSTEM.

Kontakta Centro Teknik för support gällande Centro Pro System, våra andra 

varumärken samt vid önskemål om specifika kurser och dylikt. Vår teknikav-

delning har gedigen erfarenhet inom området byggkemi och hjälper dig gärna!

Centro Teknik 

Telefon: 072-180 02 56

E-post: teknik@centro.se

Snabba  

leveranser

Hög kvalité Rätt pris Service &

kunskap

Alltid i lager Tillgänglighet





Centro kakel och klinker AB

Girovägen 3

175 62 Järfälla

www.centro.se


