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GEFAHRENKLASSE

SCHÖNOX® FIX-IT
Montážní a fixační lepidlo s mnohostranným využitím.
Tmel - tekuté hřebíky - je vhodný pro lepení soklových lišt a přechodů na podklady, jakými jsou beton, nerezová ocel, hliník,
korek, laminát, dlažba, dřevo atd. Odolává vlhku a horku, je přetíratelný. Není však vhodný pro lepení pěnového polystyrenu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOPORUČENÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ

Základ
Vytvoření povlaku
Teplota při zpracování
Doba zasychání

syntetický elastomer
cca 5 min.
od -15°C do +30°C
cca 24 hod.
v normálních
klimatických podmínkách
Teplotní odolnost
od -40°C do +100°C
Spotřeba materiálu
cca 20 bm provazce
tl. 4 mm
Barva
šedá
Všechny uvedené údaje jsou pouze hodnoty přibližné a závisí
na kolísání klima v prostoru a nasákavosti podkladu.

• SCHÖNOX FIX-IT nelze použít, jestliže je jeho teplota nižší
než +15°C.
• Podklady a plochy mohou být k lepeny nebo přiloženy
k sobě v rozmezí teplot od -15°C do +30°C.
• Při lepení je třeba důkladně přitlačit obě části k sobě tak,
aby tmel pokryl obě plochy. Pak se materiály nechají několik minut v klidu a znovu se k sobě přitlačí.
• V případě lepení těžkých materiálů na svislé plochy je třeba
uvažovat o několika různých fixacích.
• Je třeba pracovat pouze v dobře větraných prostorách.
• Očištění zbytků materiálu se provádí mechanicky nebo příslušným ředidlem.

VLASTNOSTI

BALENÍ

•
•
•
•

do vnitřního i vnějšího prostředí
odolné i při vysokých rozdílech teplot
přetíratelné
možno použít i na vlhké nebo zmrzlé podklady, ne však na
podklady pokryté jinovatkou či námrazou
• mnohostranné použití
• připravené k okamžitému použití
• flexibilní s vysokou lepicí silou

• Tuba 300 ml

OBLASTI POUŽITÍ

LIKVIDACE ODPADU

SCHÖNOX FIX-IT je lepidlo vhodné pro lepení na:
• kov – hliník, nerezová ocel
• sklo
• dřevo
• korek
• materiály na bázi sádry a cementu
• vláknité materiály
• materiály se zbytky barev nebo lepidel
• na všechny svislé nebo vodorovné podklady ve vnitřním
i vnějším prostředí, které jsou zbavené námrazy

• Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku

SKLADOVÁNÍ
• SCHÖNOX FIX-IT skladujte v suchu a chladu, ne však
v mrazu.
• Trvanlivost - 1 rok v (neotevřené balení)
• Načatou tubu spotřebujte co nejdříve.

TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI
• Hořlavina

PŘÍPRAVA PODKLADU
• Podklad musí být pevný, vyschlý a únosný.
• Je třeba odstranit zbytky mastnoty, prachu, oleje a uvolněných částic.
• Mezi nevhodné podklady patří rozpínavý polystyren a plastické polyolefinové materiály (např. polyetylen).

SCHÖNOX s.r.o., Všeborovice 98, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice, tel.: 353 227 105, fax: 353 236 040, e-mail: schoenox@iol.cz, www.schoenox.cz 03/04

SCHÖNOX FIX-IT

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku
za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze
všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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