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Za kvalitu našich materiálov ručíme v rámci našich predajných a dodacích podmienok. K zodpovedaniu ďalších dotazov je 
Vám naše technická poradenská služba kedykoľvek k dispozícii. S novým vydaním tohoto prospektu stráca starý svoju 
platnosť. 
 

 

FIX 10-M 
Výr. č.: 201818 

Montážny rýchle tuhnúci cement 
 
 
Vlastnosti:  
FIX 10-M je rýchle tuhnúci montážny cement bez 
obsahu chloridu. Je znášanlivý so všetkými druhmi 
normovaných cementov podľa DIN 1164. 
Použiteľný ako rýchle reagujúca prísada pri práci 
s betónom a omietkou. 
Silná pojivosť umožňuje prímes ostrého piesku  
(1 obj. diel FIX 10-M : 1-2 obj. dielom piesku), 
pričom proces tuhnutia sa takmer nespomalí.  
Pevnosť sa zníži rovnako len minimálne. Tuhnutie 
je závislé na teplote - teplo ju urýchľuje, chlad 
spomaľuje. 
 
Oblasti použitia: 
Vhodný k rýchlemu zalievaniu dier, k ukotveniu a 
upevneniu strojov, potrubí, zábradlí apod.; na 
akékoľvek hmoždinky a rýchle opravy betónu, 
prírodného i umelého kameňa, poterov, omietky a 
muriva vnútri i vonku. 
  
Technické údaje: 
Báza:    cement 
Objemová hmotnosť  
sypaná:   1,6 g/cm3 
Počiatok tuhnutia: tekutá konzistencia –  

- po cca. 20 min.  
od počiatku tuhnutia 
konzistencia ako stierka 
- po cca. 10 min. 

Dodávané balenie: vedrá po 6 a 12 kg 

Skladovanie:   v suchu, bez prístupu 
vzduchu  12 mesiacov 

 
Podklad: 
Odstrániť voľné časti omietky a muriva. Čistý 
podklad najprv navlhčiť vodou. 
 
Spracovanie: 
Do čistej nádoby najprv naliať vodu, potom 
primiešať prášok. 
FIX 10-M je treba rýchle namiešať i spracovať. 
Nepripravovať viac zmesi, než koľko možno 
spracovať za dobu k počiatku tuhnutia. 
Pridaním cca. 25% vody sa dosiahne konzistencia 
stierky, pridaním cca. 30 - 50% tekutej 
konzistencie. 
FIX 10-M je možné nastaviť i ostrým pieskom. 
Zmiešavací pomer:   
1 obj. diel FIX 10-M : 1 - 2 obj. diely piesku 
 
Upozornenie: 
Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením FIX 
10-M. 
Skúšobná aplikácia je nutná. 
Výrobok obsahuje cement, podľa ADR je zaradený 
do skupiny dráždivých látok. 
Pri aplikácii dbať Bezpečnostných opatrení podľa 
ES ! 
 

 
 


