FIȘĂ TEHNICĂ

FIX – adeziv pe bază de gips

FIX este adeziv pe bază de gips folosit la tencuieli uscate în spații cu umiditate
normal. Este compatibil cu pereți de beton, BCA, cărămidă, etc.

Clasidicare:
În concordanță cu EN 14496:2017
Avantaje:
✓
✓
✓

Aderență excelentă la stratul suport
Rezistență mare
Timp scăzut pentru atingerea rezistenței

Aplicații:
✓
✓
✓

Tencuieli uscate fără structură
Glafuri de uși și ferestre
Umplere de goluri mai mari de 3 mm

Date tehnice:
Caracteristici tehnice
Timp de lucru
Consum
Acoperire
Raport apă - pulbere
Temperatura de aplicare
Aderență
Clasa de reacție la foc
Perioadă de valabilitate

~ 50 minute
~ 5 kg/m²
~ 5 m²/ 25 kg
~ 15 l apă : 25 kg
5° - 30 ° C
0.23 MPa
A1
6 luni

Instrucțiuni de utilizare:
1. Pregătirea suprafeței:
Suprafața substratului trebuie să fie curată, fără praf și fără ulei. Straturile neaderente trebuie
îndepărtate. Substraturile hidrofobe trebuie să fie pregătite în prealabil cu un primer adecvat
pentru a controla absorbția și aderența.
2. Amestecarea:
Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (13 l
de apă la un sac de 25 kg), astfel încât pulberea să iasă 1 – 2 mm deasupra apei. Lăsați materialul
să se așeze pentru 3 – 5 minute. Amestecați manual sau mecanizat (400 – 800 rot/min) până obțineți
un amestec omogen, fără bulgări.

Formatt Building Products Ltd.
www.technogipspro.com

FIȘĂ TEHNICĂ

3. Aplicarea în 3 etape simple:
a) Pentru neregularități de max. 10 mm se aplică pe
tot perimetrul ipsos cu gletiera cu dinți, apoi se
aplică încă două fâsii pe mijlocul plăcii.
b) Pentru neregularități între 10 și 20 mm se aplică
mămăligi cu diametrul de 10 cm în șah, la o
distanță de 30 cm una de alta. Se pot aplica fie
direct pe perete, fie pe placa de gips.
c) Pentru neregularități de peste 20 mm întâi se
aplică pe perete fașii de 10 cm lățime pe tot
perimetrul și astfel încât să fie câte două pe
mijlocul fiecărei plăci. Se aplică FIX peste fâsii cu
gletiera cu dinți, apoi se lipesc plăcile.
La baza plăcilor de gips se vor pune suporți de 10 mm
grosime pentru a prelua dilatarea acestora și a evita
fisurarea.
Note:
✓
✓

Este obligatorie utilizarea instrumentelor perfect curatate fără urme de rugină. În caz contrar,
caracteristicile produsului și timpul de priză a acestuia pot fi modificate.
Evitați schimbările drastice de temperatură în timpul ventilației încăperilor de lucru.

Ambalare și depozitare:
✓
✓
✓
✓

Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.
Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.
Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în
mod corect.
În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

Ambalaj
25 kg

Saci în palet
40 (1000 kg)

Siguranță:
✓
✓

Produsul nu este nociv
Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau
inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil.
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