
Fixing instruction 
Monteringsanvisning

Removing
Demontering

1.  Använd putsbiten för att rengöra 
och rugga fästplattans yta samt för att 
rengöra väggytan. Rengör därefter både 
fästplattan och väggytan med våtservet-
ten. Dessa ytor måste vara torra, fett och 
smutsfria.

1. Use enclosed polish cloth to rough the 
back of the fixing plate and to clean the 
fixing surface. Thereafter, clean both the 
fixing surface and the back plate with the 
enclosed wet wipe. Both these surfaces 
should be clean, dry, wax and grease free.

2. Doppa spateln snabbt i vatten, skaka 
av lätt. Blanda sedan endast pulvret med 
spateln, för att tillföra lite vatten. Pulvret 
känns fortfarande torrt.
3. Töm hela förpackningen med häft-
massa i blandningsbägaren tillsammans 
med flingpulvret. Försäkra dig om att all 
fästmassa blandas med pulvret. 

2. Moisten the spatula quickly and shake 
the excess off. Mix the powder with the 
spatula to add a little moisture - the pow-
der will still feel dry.
3. Empty the contents of the fixing agent 
into the mixing cup with the powder. 
Make sure that all the fixing agent is 
combined with the powder.

Pull apart  -  Dra isär

4. Blanda häftmassan noggrant med 
pulvret till en homogen “smet”. Använd 
träspateln.
5. Applicera ett tunt lager av fästmassan 
på tillbehörets fästplatta. 

4. Carefully combine the powder and the 
fixing agent together into a consistent 
mixture using the spatula.
5. Apply a thin layer of the mix to the 
accessory back plate.

6. Tryck fast fästplattan i önskat läge. 
Denna kan justeras under ca 15 minuter 
efter att fästmassan har blandats med 
pulvret.
7. Överbliven fästmassa tas enkelt bort 
med ett rakblad, eller liknande, då den 
torkat.

6. Press the back plate in position on the 
wall. It can be adjusted for approximately 
15 minutes after fitting.
7. Any access fixing adhesive can easily be 
removed with a razor blade or similar tool 
when the adhesive has dried. 

Four ways to remove the fixing plate after fitting:
1.  The back plate can be removed by twisting with an adjustable spanner.
2. Use a putty knife by pushing it behind the back plate and fixing adhesive.
3. Use a wire behind the back plate and fixing adhesive. Make sure the wire  
 does not damage the surface behind the back plate.
4. On hard surfaces, the fixing adhesive can be removed with the
 help of a glass scraper. In sensitive areas, we recommend a silicon
 solution to remove the fixing adhesive.

Fyra sätt att demontera fästmassan och fästplattan:
1.  Bakplattan kan avlägsnas genom att vrida beslaget med en tång.
2.  Använd en spackelspade genom att föra in den bakom fästplattan.
3. För ett tunnt sågblad (wire) bakom fästet och lösgör fästplattan. 
 Se till så att sågbladet inte skadar väggytan.
4.  Fästmassan kan avlägsnas från hårda ytor med hjälp av en glasskrapa. 
 På känsliga ytor rekommenderas silikonlösare för att ta bort fästmassan.

User information
Användarinformation
The fixing adhesive can be used on various materials and
surfaces such as tile, concrete, natural stone, glass, wood, laminate, and 
many plastic materials.
Installation on surfaces such as wallpaper, plaster, paint, etc CAN result 
in limited weight bearing. You should not use this fixing method on any 
polyethylene(PE), polypropylene(PP) or Teflon covered / coated
surfaces.
Works well in both wet and in steam areas, but should not be
used under water. Application temperature: -40C to +100C, 
Working temperature: +5C to +40C.
For minimum conservation see the tube edge.

Fästmassan kan användas på ett flertal släta ytor och material 
såsom kakel, klinker, betong, natursten, glas, trä, laminat och ett antal 
plastmaterial.
 
Hållfastheten beror på ytans egenskap. Vid montage på underlag som t.ex. 
tapet, puts, färg etc. är hållfastheten begränsad. Använd ej Glabete på 
Polyetylen (PE), Polypropylen (PP), Polytetraflouretylen (PTFE) t.ex. teflon. 
På andra plastmaterial och icke nämnda underlag bör fästmassan prövas 
innan montage.
Fungerar utmärkt i våtutrymmen och under ånga men ej för montage 
under vatten. Temperaturbeständighet: -40ºC till +100ºC, klarar upp till 
+120ºC i kortare perioder.
Hållbarhet: se tubens kant.

8. Fästplattan är vanligtvis redo 
för montage av tillbehör efter 3-4 
timmar. Full styrka uppnås först 
efter ca 72 timmar.

8. The back plate is usually ready 
for complete assembly after 
3-4 hours. However, full strength 
is achieved after around 72 hours.
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Safety instructions
Säkerhetsanvisning
Skin contact with the adhesive is not dangerous and is easily removed 
using soap and water. If contact is made with the eyes, flush for 
several minutes in water, then keep the eyelids open and seek 
medical advice immediately. If you should swallow any product, 
seek medical advice immediately.
Due to different materials and environmental factors beyond our
control, we always recommend that you perform sufficient tests on your 
own to determine that the product is suitable for its appropriate task. 
Adhesion based on this information or recommendation cannot be 
guaranteed. All information on this page is downloaded from the 
designated supplier, Glabete/M&M Design4Bath HB. 
For more info visit www.glabete.com ©2013 Miller From Sweden Ltd

Hudkontakt med fästmassan är inte farligt, den tas lätt bort med hjälp 
av tvål och vatten. Vid kontakt med ögon skall man spola ögonen i flera 
minuter i vatten - därefter håll ögonlocken öppna och uppsök genast 
läkare. Om du råkar svälja produkten, uppsök genast läkare. 
På grund av varierande material och omgivningsfaktorer utanför vår 
påverkan kan inte vidhäftningen enligt denna information garanteras. 
Vi rekommenderar att du alltid själv testar om produkten är lämpad för 
ditt ändamål. All information på detta blad är hämtad från den ansvariga 
leverantören Glabete/M&M Design4Bath HB. För mer info besök www.
glabete.com. ©2013 Bröderna Miller AB
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