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FIX ACRYL
FIXATIV ACRILIC

PROPRIETĂȚI PRINCIPALE
• Absorbție uniformă a suprafeței 
• Diluabil în apă 
• Promotor de aderență
• Pentru uz interior și exterior 

FIX ACRYL este o soluție cu rășini acrilice speciale, de utilizat, după diluarea în raport de 1:4 – 1:6 (1 parte de produs și 
4 sau 6 părți de apă), ca strat de impregnare superficială a suportului din zidărie, cu funcția de a uniformiza și diminua 
absorbția, îmbunătățind ancorarea straturilor ulterioare de finisare. 

 
INDICAȚII DE UTILIZARE
Produsul este adecvat pentru aplicarea pe tencuieli de diverse tipuri, rustic, civil, gips, gips-carton, precum și pe vopsele 
vechi și straturi de natură organică și minerală, uscate, compacte și absorbante.

PREGĂTIREA SUPORTULUI
După ce îndepărtați eventualele urme de murdărie și mucegai, neteziți, dacă este necesar, cu CHIT UNIVERSAL, șlefuiți, 
îndepărtați praful, apoi aplicați FIX ACRYL.
După aplicare, peretele nu trebuie să aibă un aspect lucios, deoarece produsul trebuie să penetreze suportul, fără a forma 
un film. În special la exterior, pe tencuieli friabile, prăfuite, care nu sunt compacte sau sunt foarte reactive, este de preferat 
să lăsați cât mai mult posibil produsul să pătrundă în suport. Consum de produs diluat: 8/10 mp/l per strat (variază în 
funcție de absorbție). Timp de uscare: circa 4 ore. Se recomandă aplicarea primului strat de vopsea pe bază de apă în 
max. 24-48 ore de la aplicarea FIX ACRYL.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant: Rășini stirolo-acrilice
Culoare: Opalescent
Aspect: Lichid
Aspectul filmului: Transparent
Greutate specifică: kg/l  1,025 ± 0,04
VOC: < 30 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Consum de produs di-
luat:

8-10 mp/l per strat (în funcție de absorbția suportului). 
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INDICAȚII DE APLICARE 
Condiții privind ambientul și suportul: Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și sub acțiunea directă a razelor 
soarelui.

Temperatura ambiantă: Minim + 5 °C – maxim +35 °C
Temperatura suportului:   Minim + 5 °C – maxim +35 °C
Produsul poate fi aplicat: cu pensula – cu trafaletul – prin pulverizare:   
 diluați cu apă în raport de 1 parte de fixativ la 4/6 părți de apă.

Curățarea uneltelor: spălați cu apă imediat după utilizare.

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)
Timp de uscare la atingere  30 - 60 minute
Posibilitate de lăcuire  4 ore

AMBALAJE
1 l și 5 l

DEPOZITARE
Produsul depozitat în recipientele originale, bine închise este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi 
cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +40 °C.
A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările 
ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea 
corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.
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