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FIX 10-S 
Výr. č. : 2 01819 

Těsnicí cement 

 

Vlastnosti:  

 bez obsahu chloridů 

 vysoce reaktivní rychletuhnoucí cement 

 začíná tuhnout okamžitě po spojení 

s vodou 

 pro vnitřní i vnější použití 

 

Oblasti použití: 

K okamžitému utěsnění promáčených ploch, 

proti průniku a průsaku vody ve sklepních 

prostorách, šachtách, štolách apod. 

 

Technické údaje: 

Báze:    cement, aditiva 

Barva:   cementově šedá 

Sypná hmotnost:  cca 1,2 kg/dm3 

Teplota podkladu/ 

zpracování:   +5 °C až +30 °C 

Počátek tuhnutí:  ihned po spojení 

s vodou 

Spotřeba: cca 2 kg na 1 litr 

dutiny 

Skladování:  v suchu, 12 měsíců 

v uzavřeném 

originálním obalu, po 

otevření ihned 

spotřebovat  

Dodávané balení:  1 kg nádoba, plast. 

kbelíky po 6 a 12 kg 

 

 

 

 

Podklad: 

Podklad musí být nosný, čistý a pevný, 

zbavený látek zhoršujících přilnavost. 

Zvětralé omítky a uvolněné části zdiva je 

nutno odstranit. Pro lepší přídržnost těsnicí 

hmoty doporučujeme před aplikací FIX 10-S 

zhotovit v místě průniku rybinovou drážku. 

 

Zpracování: 

Utěsňování míst průniku vody se provádí tak, 

že se suchý FIX 10-S (ve formě prášku) zatlačí 

pevně rukou do místa průniku. Pokud se 

nepodaří místo napoprvé utěsnit, aplikaci FIX 

10-S ještě jednou zopakovat, následně ihned 

opakovaně přetřít AQAFINem-F a provést 

požadovanou plošnou hydroizolaci. 

 

Upozornění: 

 Neošetřované plochy chránit před 

působením FIX 10-S. 

 Je potřeba provést zkušební aplikaci. 

 Při rozsáhlém plošném promáčení 

doporučujeme použít systém AQUAFIN-F 

a AQUAFIN-1K. 

FIX 10-S se nesmí míchat resp. přijít do styku 

se sádrou. 

 

Dbát pokynů v platném Bezpečnostním listu 

dle ES ! 

GISCODE: ZP1

 
 


