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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-S 
Výr. č.: 201819 

Tesniaci cement 
 
Vlastnosti:  
FIX 10-S je vysoko reaktívny rýchle tuhnúci cement 
bez obsahu chloridu, ktorý začína tuhnúť 
okamžite po spojení s vodou. 
 
Oblasti použitia: 
Na dodatočné utesňovanie vo vnútorných 
pivničných priestoroch, šachtách a štolách a na 
všetky ďalšie izolácie proti netlakovej a tlakovej 
vode z negatívnej i pozitívnej strany. 
 
Technické údaje: 
Báza:    cement 
Objemová hmotnosť  
sypaná:   1,6 g/cm3 
Počiatok tuhnutia:  ihneď po spojení  

s vodou 
Dodávané balenie: vedrá po 6 a 12 kg 
Skladovanie:  v suchu, bez prístupu 

vzduchu 12 mesiacov 
 
Podklad: 
Únosný, čistý a pevný podklad je predpokladom 
pre vytvorenie trvale bezpečného utesnenia.  
Nátery, farby, zvetrané omietky, potery apod. je 
treba odstrániť až  na pevný podklad (murivo, 
betón).  
Suché plochy pred započatím práce niekoľkokrát 
navlhčiť. 
Ľahčené tehly alebo tvárnice (napr. POROTHERM) je 
treba pri utesňovaní vnútorných plôch najprv 
omietnuť cementovou omietkou. 
Utesňovanie pórobetónových tvárnic alebo prvkov 
nie je možné. 

 
Spracovanie: 
Utesňovanie miest prieniku: 
Prášok FIX 10-S sa pevne zatlačí do miesta 
prieniku a vtiera tak dlho až sa voda zastaví. 
Plošné utesnenie : 
Mokrý, únosný podklad pretrieť AQUAFINom-F 
(spotreba materiálu cca. 0,3 kg/m2), potom ihneď 
aplikovať tesniacu kašu AQUAFIN-1K (spotreba 
materiálu cca. 1,5 kg/m2). 
Do ešte čerstvej, mokrej kaše vtierať rukou FIX 
10-S tak dlho až je plocha suchá; spotreba 
materiálu cca. 1 - 1,5 kg/m2. Plochu potom znovu 
pretrieť AQUAFINom-F a ihneď ešte min. dvakrát 
AQUAFINom-1K, u podkladov so zvýšeným 
rizikom vzniku trhlín zbaviť kalu AQUAFINom-2K 
tak, aby bolo dosiahnuté hrúbky vrstvy 2 - 4 mm. 
 
Následné ošetrenie: 
Na steny aplikovať najskôr 24 hod. po utesnení 
adhézny špric s pridaním tužiaceho a adhézneho 
prostriedku ASOPLAST-MZ. Po ďalšej 
technologickej prestávke cca. 24 hod. naniesť 
sanačnú omietku THERMOPAL-SR22 vo vrstve 2 
cm. 
 
Upozornenie: 
Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením FIX 
10-S. 
Je nutné previesť skúšobnú aplikáciu. 
Výrobok obsahuje cement, podľa ADR je zaradený 
do skupiny dráždivých látok. 
Pri spracovaní nosiť ochranné rukavice! 
Dbať Bezpečnostných opatrení podľa ES ! 

 
 


