ARDEX FIX
Supersnelle egalisatie

met ARDURAPID-effect
Cementbasis
Reparatie-egalisatie met finish-karakter op de vloer
Na 30 minuten te beleggen
Bespaart de voorstrijk
Snel hard
Snel droog
Tot op 0 mm af te werken
Voor het vullen van gaten en sleuven
Voor het uitvlakken en bijwerken
van hoogteverschillen en oneffenheden
Voor plaatselijke egalisaties

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001
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ARDEX FIX
Supersnelle egalisatie

met ARDURAPID-effect, dat zorgt voor een snelle hydraulische
uitharding en volledig kristallijne waterbinding.

Toepassing:

Opmerking:

Repareren van ondergronden voor het beleggen met
vloerbedekkingen.
Vullen van gaten en sleuven.
Uitvlakken van hoogteverschillen bij vloeren, spaanplaten
en andere bouwplaten.
Egaliseren van oneffenheden op cementdek- en anhydritevloeren, gietasfalt, betonvloeren, spaanplaten en tegelvloeren.
Plaatselijke egalisaties om fouten en aanzetten in oude en
nieuwe egalisatielagen weg te werken.
Als egalisatielaag in te zetten in diktes van 0 tot 4 mm.
Voor binnen.

Bevat cement. Irriteert de huid. Gevaar voor ernstig
oogletsel. Buiten bereik van kinderen houden. Contact
met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de
ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een
arts raadplegen.
Bij het werk geschikte veiligheidshandschoenen en
veiligheidsbril /gezichtsbescherming dragen.
In afgebonden toestand fysiologisch en ecologisch
zonder gevaar.
GISCODE ZP 1 = produkt op basis van cement,
cromaatarm.

Samenstelling:

Technische gegevens
volgens ARDEX-Kwaliteitsnorm:

Speciale cementen, goed dispergerende kunststofpoeder
en zeer fijne vulstoffen.
Bij het mengen met water ontstaat een standvastige
mortel, die ca. 5 minuten lang te verwerken is en al na
30 minuten door hydratatie vast is.

Mengverhouding:

ca. 0,33 l water : 1 kg poeder
of
ca. 1,65 l water : 5 kg poeder
of
ca. 1 deel water : 3 1/2 delen poeder

Soortelijk gewicht:

ca. 0,86 kg / l

Voorbereiding van de ondergrond:

Mortelgewicht:

ca. 1,5 kg / l

ARDEX FIX hecht praktisch niet te verwijderen op normaal
in de bouw voorkomende ondergronden.
De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig, ruw en
vrij van oplosmiddelen zijn.
Oude lijmresten moeten vast aan de ondergrond hechten
en zelf voldoende sterk zijn.
Op kunststof of gelakte ondergronden is een voorstrijk
met ARDEX P 82 nodig.
In geval van twijfel een proef opzetten.

Verbruik:

ca. 1,15 kg poeder per m 2 en mm
De inhoud van een 5 kg zak
is voldoende bij 1 mm laagdikte
voor ca. 4,4 m 2

Verwerking:
Slechts zoveel mortel mengen als binnen de verwerkingstijd van ca. 5 minuten verwerkt kan worden.
In een schone mengemmer doet men zuiver water en mengt
door krachtig te roeren zoveel poeder dat er een klontenvrije mortel ontstaat. Voor het mengen van 1 kg ARDEX FIX
is ongeveer 0,33 l water nodig. De mortel is bij +18 °C
tot +20 °C ca. 5 minuten lang te verwerken. Lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd, hogere verkorten
deze.
Op niet-zuigende ondergrond moet men de ARDEX FIX
minstens 1 mm dik opbrengen. Reeds verharde egalisatie
kan men nogmaals met frisse ARDEX FIX nagletten.
Het leggen van de bedekking is na 30 minuten mogelijk.
Bij het leggen van parket moet men de droging, ca. 1 dag,
afwachten.
ARDEX FIX bij temperaturen boven +5 °C verwerken.

Verwerkingstijd
(+20 °C):

ca. 5 min.

Beloopbaar (+20 °C): ca. 30 min.
Belegbaar (+20 °C):

na ca. 30 min.

Kogeldrukhardheid:

na 1 dag ca. 20 N / mm 2
na 7 dagen ca. 37 N / mm 2
na 28 dagen ca. 40 N / mm 2

Geschikt
voor stoelrollen:

ja

Geschikt
op vloerverwarming: ja
Verpakking:

zakken met 5 kg netto,
verpakt per 4 stuks
emmer met 5 kg netto

Opslag:

ca. 12 maanden in de ongeopende
originele verpakkingen in droge ruimtes

Buiten en in permanent natte ruimtes kan men ARDEX FIX
niet gebruiken.
Grootschalige egalisaties en bij laagdiktes boven 4 mm
moet men ARDEX K15 NEU of ARDEX E70 gebruiken.

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen
berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat
we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben.
Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkingsof industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.
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Opmerking:

