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Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
A SUPERFIX nagyon finom elemi részecskékből álló akril emulziós alapanyagú, mélyen beszívódó, vizes 
bázisú szigetelő rögzítő, kül- és beltéri felhasználásra alkalmas termék. A benne lévő részecskék 
átmérője sokkal kisebb, mint az általában használt vizesbázisú rögzítők diszperziójában lévőké, és ez a 
szilárd, tömör, de megrongálódott felületeken is biztosítja a mély beszívódást, valamint különösen erős 
szilárdító hatást fejt ki a különösen abszorpciós és lepattogzott felületeken.  
 
Felhasználási terület 
A SUPERFIX bármilyen típusú régi vagy új felületre, cementre, téglára, betonra, gipszre ill. régi festékre 
vagy bevonatra felhordható. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín     : tejszerű, színtelen 
Kötőanyag tulajdonság   : akril vizes emulzióban 
Szárazanyag-maradék súlyban  : 12% ( ± 0,5) 
Fajsúly     : 1,00 kg/L ( ± 0,02) 
Kiadósság    : 6 ÷ 8 m²/L a hígítástól és a felület abszorpciójától függően 
Tárolási stabilitás   : 12 hónap eredeti zárt csomagolásban  
Megj.: 20°C-on mért adatok. 
A termék megfelel a 2004/42/EK-IIA (h) irányelvnek, a max. VOC tartalom 50 g/L alatt van. (2007.) 
 
 
Felhordási mód 
Felületelőkészítés  : A felület száraz, nem mállékony és tiszta, zsírtól, olajtól és egyéb  

  szennyeződéstől mentes legyen. Rossz állapotban lévő, lemállott   
  felület esetén el kell távolítani a régi, nem tapadó  festék nyomokat   
  és az esetleges kénvirágot. A SUPERFIXET nem szabad szétmálló  
  vagy nem tökéletesen tömör, régi festékrétegre felhordani. 
  Penészgomba vagy alga nyomok esetén a 0610. cikksz. DECISO 
  detergenssel le kell mosni a falfelületet, és amikor teljesen kiszáradt,  
  felhordani rá a 0602. cikksz. RENOVO higiénizáló oldatot. 
  A vakolaton a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel el kell simítani az  
  esetleges egyenetlenségeket és hagyni, hogy jól kiszáradjon. 
  Beltéren a lyukakat, repedéseket, réseket, hézakokat a 0401. cikksz.  
  IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA vagy a 0410. cikksz. IMPASTUK 
  POLVERE vagy a 0418. cikksz. IMPASTUK POLVERE EXTRA 
  termékkel kell kiglettelni és simára szintezni. 
  A száraz felületre felhordani a SUPERFIX-et így használatra készen, 
  vagy megfelelően hígítva. 

 
Felhordási eljárás  : - henger – ecset – szórópisztoly  
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Hígítás    : A SUPERFIX már felhasználásra kész hígítás nélkül is, vagy  
  maximálisan 1:1 arányban hígítható vízzel. Mállékony és nagyon  
  abszorpciós felület esetén ajánlatos inkább 2 rétegben 1:1 arányú 
  hígítással nedves a nedvesre eljárással felvinni, nem pedig 1 rétegben 
  hígítás nélkül. 

 
Átvonhatóság   : 4 ÷ 6 óra múlva.  
   
MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket ködös, esős időben vagy 75%-os páratartalom felett felhordani! 
A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen. 
 
NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 30°C közötti hőmersékleten kell tárolni. 
 
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra 
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és 
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. 
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és 
különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
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