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Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.

01/01 WH/Ku/RV

FIX 10-M

Montážní rychle tuhnoucí cement

Vlastnosti: 
FIX 10-M je rychle tuhnoucí montážní cement bez obsahu
chloridu. Je snášenlivý se všemi druhy normovaných 
cementů dle DIN 1164. Použitelný jako rychle reagující
přísada při práci s betonem a omítkou.
Silná pojivost umožňuje příměs ostrého písku 
(1 obj. díl FIX 10-M:1–2 obj. dílům písku), přičemž proces
tuhnutí se téměř nezpomalí.  Pevnost se sníží rovněž jen
minimálně. Tuhnutí je závislé na teplotě – teplo jej urychluje,
chlad zpomaluje.

Oblasti použití:
Vhodný k rychlému zalévání děr, k ukotvení a upevnění
strojů, potrubí, zábradlí apod.; na jakékoliv hmoždinky
a rychlé opravy betonu, přírodního i umělého kamene,
potěrů, omítky a zdiva uvnitř i venku.

Technické údaje:
Báze: cement
Objemová hmotnost
sypaná: 1,6 g/cm3

Počátek tuhnutí:
tekutá konzistence: po cca. 20 min. od počátku tuhnutí
konzistence jako stěrka: po cca. 10 min.
Dodávané balení: kbelíky po 6 a 12 kg
Skladování: v suchu, bez přístupu vzduchu 

12 měsíců

Podklad:
Odstranit volné části omítky a zdiva. Čistý podklad nejprve
navlhčit vodou.

Zpracování:
Do čisté nádoby nejprve nalít vodu, poté přimíchat prášek.
FIX 10-M je třeba rychle namíchat i zpracovat. Nepřipravo-
vat více směsi, než kolik lze zpracovat za dobu k počátku
tuhnutí.
Přidáním cca. 25 % vody se dosáhne konzistence stěrky,
přidáním cca. 30–50 % tekuté konzistenci.
FIX 10-M je možné nastavit i ostrým pískem.
Směšovací poměr:
1 obj. díl FIX 10-M:1–2 obj. díly písku

Upozornění:
Neošetřované plochy chránit před působením FIX 10-M.
Zkušební aplikace je nutná.
Výrobek obsahuje cement, dle ADR je zařazen do skupiny
dráždivých látek.
Při aplikaci dbát Bezpečnostních opatření dle ES!
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