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FIX-10M 

Montažinis cementas 

 

 

Savybės: 

- sudėtyje nėra chloridų, 

- greitai kietėjantis, 

- plačios vartojimo galimybės, 

- didelis pirminis ir galinis stipris, 

- galima naudoti su visais norminiais 

cementais. 

-  

Naudojimo galimybės: 

FIX 10-M ypatingai rekomenduojamas 

skubiam ertmių, atsiradusių dėl vykdomų 

remonto darbų ir išmušimų sutvarkymui. 

Gali būti naudojamas kaip greitinantis 

cementinio mišinio rišimosi priedas, 

dirbant ant betoninių, natūralaus ir dirbtino 

akmens paviršių. 

Spalvoti metalai tokie kaip: aliuminis, 

cinkas, švinas, varis negali tiesiogiai liestis 

su FIX 10-M. Jei kontaktas neišvengiamas 

metalinius paviršius reikia gruntuoti su 

ASODUR-ZNP. Metalo paviršius 

gruntuojams pilnai, nepaliekant 

nenugruntuotų vietų. 

 

Techninės charakteristikos: 

Bazė cementas su 

priedais 

Spalva cemento pilka 

Birios tankis 1,1 kg/m
2
 

Darbinio paviršiaus ir  

darbo temperatūra 

nuo + 5 
o
C iki + 

35 
o
C 

Gyvybingumas 3 – 8 minutės 

(priklauso nuo 

temperatūros ir 

mišinio tipo) 

Vandens poreikis 

glaistymui 

25 – 30 % 

Vandens poreikis taki 

masė 

30 – 40 % 

Sandėliavimas sausoje vėsioje 

patalpoje 12 

mėnesių 

originalioje 

pakuotėje. 

Atidarytas 

pakuotes 

sunaudoti kaip 

galima geičiau. 

Pakuotės 1 kg, 6 kg ir 12 kg 

kibirėliai, 

 

Stipris : pavyzdžiai laikyti esant 23 
o
C 

temperatūrai ir 50 % santykiniai oro 

drėgmei. 
Konsistensija Parametr

as 

1 

valan

da 

1 

dien

a 

28 

dieno

s 

Glaistymas Atsparu

mas 

gniuždy

mui 

N/mm
2
 

5,0 37,5 46,3 

Taki 

konsistensija 

Atsparu

mas 

gniuždy

mui 

N/mm
2
 

4,0 35,0 45,0 

 

Paviršiaus paruošimas: 

Nuvalyti, pašalinti visas sukibimą 

mažinančias medžiagas, prieš naudojimą 

sudrėkinti. 

 

Naudojimo būdas: 

FIX 10-M sumaišyti su reikiamu kiekiu 

vandens. Maišyti ir dirbti su FIX 10-M 

reikia greitai. Jau po 3 – 8 minučių 

prasideda rišimosi reakcija. Nesiruošti 

produkto daugiau negu galima jį sunaudoti 

per gyvybingumo laiką. Sukietėjusų mišinį 

negalima permaišyti dar kartą. Dengiant 

storiasniais sluoksniais galima pridėti 

stambesnės frakcjos smėlio. Maišymo 

santykis 1 dalis FIX 10-M su 1-2 dalimis 

smėlio.  

Ypatingi nurodymai: 

- vengti patekimo ant neapdorojamų 

paviršių, 

- atlkti bandomajį užnešimą, 

- esant pratekėjimams naudoti FIX 

10-S, 

- mišinys su smėliu rišasi taip pat 

greitai. 

- negalima maišyti su FIX 10-S. 
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FIX - 10М 

 

Tais atvėjais kai produktas naudojamas už 

Vokietijos ribų, reikia atsižvelgti į 

vietinius statybos reglamentus ir jais 

vadovautis. Vadovautis darbo saugos 

taisyklėmis. Prieš darbą susipažinti su 

techine dokumentacija www.schomburg.de 

ar artimiausioje atstovybėje.  
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