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TECHNICKÝ LIST

AQUAFIX
Popis a použití výrobku
Aquafix je výjimečný vysoce kvalitní vodou ředitelný bezbarvý a ekologický impregnační
základní nátěr pro minerální podklady, jako je beton, azbestocement, sádrokarton, zdivo a pod.
Aquafix se vyznačuje:
• vynikající penetrační schopností
• vysokou sílou vazby (zpevňující schopnost) na problematických površích (omítka, křídující
povrchy...)
• vynikajícími odvzdušňujícími vlastnostmi (díky zabudovanému odvzdušňovači)
Aquafix je tedy perfektní fixační nátěr na :
• omítky
• vysoce absorpční povrchy
• křídující povrchy
Jako konečnou povrchovou úpravu lze na Aquafix použít vodouředitelné vrchní nátěry.
Pojiva
Akrylová pojiva, kopolymery a estery kyseliny akrylové.
Barva
Mléčná kapalina, po zaschnutí bezbarvá.
Lesk
Lesklý.
Technické údaje

•
•
•

•
•

: 1,03 (± 0,05) g/cm3
: 18 váhových %
16 objemových %
Doba zasychání (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %)
: proti prachu
: 15 minut
přetiratelný
: 4-8 hodin
Hodnota VOC
: < 5 g/l
Teoretická vydatnost
: 4 - 8 m2/l závisí na pórovitosti podkladu
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou
nanášené vrstvy a ztrátami při aplikaci stříkáním.
Hustota
Obsah sušiny

Předúprava podkladu
Podklad musí být suchý a čistý. Pokud se na něm vyskytují poškození, jako např. praskliny,
které mohou způsobit pronikání vody, je třeba je ošetřit vhodným způsobem.
Prach a jiné nečistoty mohou být odstraněny vysokotlakou vodou. Houby, řasy a lišejníky musí být
odstraněny pomocí přípravku Fungex (použití viz. technické listy) a následného důkladného
očištění.
Následující nátěrový systém aplikujte pouze pokud je povrch dokonale suchý.
Dodavatel pro ČR : FRAN s.r.o., Pastrnkova 13, 615 00 Brno, tel. 545 216 620, tel. / fax: 545 577 241, mobil 602 737 052.
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AQUAFIX
Použití
Aquafix je doporučeno aplikovat štětcem, ale dá se nanášet i stříkáním. Je v konzistenci vhodné
pro aplikaci a nemusí být ředěn.
Aquafix je určen pouze pro impregnaci podkladu a neměl by být na něm téměř vidět.
Po ukončení práce je třeba neprodleně očistit použité nářadí vodou.
Poznámka
Je také možné naředit Hydrofond / Hydroprim přidáním ±10% Aquafixu. Přidáním deseti procent
Aquafixu do Hydroprimu / Hydrofondu bude zvýšena jejich fixační a vazebná síla. Tato směs
směs se také velmi snadno aplikuje.
Podmínky při nanášení
Neprovádějte aplikaci při teplotě nižší než 10°C a trvale zvýšené relativní vlhkosti vzduchu
nad 85%.
Skladování
Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Chraňte před mrazem.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be
Odvolání:
Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového.
Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést
nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
RNR : 6-09.08.04/RF-03-021/Aquafix
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