SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Skl´czkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. (024) 254 73 42
fax (024) 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl

Systemy materia∏ów
SCHOMBURG budowlanych
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FIX 10-S
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Szybkosprawny cement do uszczelnieƒ

W∏aÊciwoÊci:
FIX 10-S jest cementem szybkowià˝àcym nie
zawierajàcym chlorków. Poczàtek wiàzania nast´puje
natychmiast po dodaniu wody.
Zastosowanie:
S∏u˝y do uszczelniania ze skutkiem natychmiastowym
miejscowych przecieków wody wyst´pujàcych w
podziemnych cz´Êciach wszelkiego typu obiektów
budowlanych, równie˝ w wypadku dzia∏ania wody
pod ciÊnieniem.
Dane techniczne:
Baza:
cement
Kolor:
szary
Ci´˝ar nasypowy: 1,6 g/cm3
Opakowanie:
6 kg i 12 kg szczelnie zamkni´te
pojemniki z tworzywa sztucznego
Norma zu˝ycia: ok. 2 kg na ka˝dy litr pustki
(przeznaczonej do zape∏nienia)
Temp. aplikacjii: + 5°C do +30°C
Sk∏adowanie:
w stanie suchym i szczelnym
w opakowaniu fabrycznym ok.12
miesi´cy
Pod∏o˝e:
Czyste, noÊne i stabilne pod∏o˝e jest warunkiem
koniecznym dla pewnego i trwa∏ego uszczelnienia.
Warstwy pogarszajàce przyczepnoÊç, jak resztki
wymalowaƒ, zmursza∏e tynki, czy jastrychy nale˝y
usunàç. Suche powierzchnie nale˝y przed aplikacjà
FIX 10-S dok∏adnie zwil˝yç (wymagane jest pod∏o˝e
matowo-wilgotne).
Materia∏ nie nadaje si´ do stosowania przy pod∏o˝u
z betonu komórkowego.

Uszczelnianie powierzchni:
NoÊne, wilgotne pod∏o˝e przemalowaç preparatem
AQUAFIN-F (zu˝ycie: 0,3 kg/m2), a nast´pnie
nanieÊç zapraw´ uszczelniajàcà AQUAFIN-1K
(zu˝ycie: 1,5 kg/m2).
W jeszcze mokrà pow∏ok´ uszczelniajàcà wcieraç r´kà
FIX 10-S, a˝ do uzyskania suchej powierzchni (zu˝ycie:
1,0-1,5 kg/m2). Po tych zabiegach uszczelnianà
powierzchni´ przemalowaç ponownie AQUAFIN-F,
a bezpoÊrednio po tym przyanjmniej dwukrotnie pokryç
zaprawà uszczelniajàcà AQUAFIN-1K (w przypadku
ryzyka powstania rys w pod∏o˝u stosowaç elastycznà
zapraw´ uszczelniajàcà AQUAFIN-2K) tak, aby
uzyskaç pow∏ok´ o gruboÊci 2-4 mm.
Dalsza obróbka:
Powierzchnie uszczelniane tynkowaç mo˝na najwczeÊniej
po ok. 24 godzinach po wykonaniu uszczelnienia.
Stosowaç obrzutk´ z dodatkiem ASOPLAST- MZ.
Po nast´pnych 24 godz. na∏o˝yç tynk renowacyjny
THERMOPAL-SR44 warstwà min. 2cm.
Zalecenia:
Powierzchnie nie podlegajàce obróbce chroniç przed
zabrudzeniem.
Przed rozpocz´ciem robót zaleca si´ wykonaç
wst´pnà prób´ majàcà na celu sprawdzenie
dzia∏ania preparatu.
Produkt zawiera cement - ma charakter silnie
alkaliczny, dzia∏a dra˝niàco na skór´.
Przy pracy z tym materia∏em stosowaç r´kawice ochronne.

Sposób stosowania:
Zamkni´cie przecieków miejscowych:
odbywa si´ poprzez wciskanie w miejsca wycieków
wody i zacieranie cementu FIX 10-S.

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których
nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝b´ doradczà.
Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja traci swà wa˝noÊç.
08/03 MK (BWA 01/01 WH/Ku/KV)

