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Opis

Tierrafino Fix służy do wzmacniania tynków glinianych oraz ograniczenia
chłonności i pylenia podłoży. Tierrafino Fix może być mieszany z pigmentami i
wodą, aby utworzyć zawoalowane warstwy efektów na Tierrafino
Finish i Kalk. Dodaj Tierrafino Finish do Fix aby utworzyć strukturalną farbę.

Kolor

Tierrafino Fix w stanie ciekłym ma kolor mleka, po wyschnięciu jest
transparentny.

Właściwości

Fix po wyschnięciu jest bezwonny. Zastosowanie w miejscach z minimalnym
kontaktem z wodą. Fix jest paroprzepuszczalny i pomaga regulować
wilgotność pomieszczeń.

Podłoża

Suche, wolne od kurzu i tłuszczu.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i podłoża musi wynosić co najmniej +5°C.

Mieszanie

Tierrafino Fix jest gotowy do wymieszania z wodą.

Aplikacja

Istnieją 3 sposoby zastosowania Tierrafino Fix do wzmacniania tynków
glinianych:

Mieszanie przed
aplikacją

Dodać 1 litr Tierrafino Fix do 4 litrów wody i dobrze wymieszać. Następnie
dodać 25 kg tynku glinianego Tierrafino i dokładnie wymieszać aż do
uzyskania konsystencji pasty. Otrzymaną mieszankę stosować do ścian i
sufitów wg zasad opisanych w kartach technicznych tynku glinianego użytego
do mieszanki.

Po nałożeniu
tynku

Dodać 1 litr Tierrafino Fix do 4 litrów wody i dobrze wymieszać. Nanieść tynk
Tierrafino na podłoże zgodnie z kartą techniczną. Po stwardnieniu użyć gąbki
do przecierania tynku mocząc gąbkę w przygotowanym roztworze Fix.

W późniejszym
etapie

Po zakończeniu prac tynkarskich z zastosowaniem zapraw Tierrafino,
Tierrafino Fix jest stosowany w następujący sposób: Przygotować mieszaninę
Tierrafino Fix z ciepłą wodą w proporcji 1:4. Spryskać czystą wodą tynk
gliniany tak, aby był równomiernie zwilżony. Jeśli tynk jest wilgotny, należy za
pomocą gąbki namoczonej w roztworze Fix przetrzeć tynk wykonując koliste
ruchy. Następnie użyć szczotki do przetarcia tynku.
UWAGA: Drugi sposób użycia Fix jest uważany za najbardziej efektywny i
najłatwiejszy.

Szczeliwo

Nakładaj Fix pędzlem lub wałkiem aby częściowo zredukować absorpcję.

Efekt maskujący

Tierrafino fix mieszane z pigmentem aby uzyskać zawoalowany efekt
kolorowej warstwy powinno być nakładane pędzlem. Mniej przezroczysty
efekt uzyskamy stosując gąbkę.
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Zużycie

Przy wzmacnianiu tynków glinianych: 0,2 litra / m².

Czas schnięcia

W normalnych warunkach (temp. powietrza +20 °C i wilgotności powietrza
60%), Fix schnie 4- 12 godzin. Pełną twardość uzyskuje po 2 dniach od
nałożenia.

Rozcieńczalnik

Woda

Przydatność do
użycia
Skład

Po otwarciu opakowania, Tierrafino Fix należy zużyć w ciągu 2 lat.

Środki
bezpieczeństwa

Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. W przypadku tynkowania
sufitów używać okularów ochronnych. Trzymać z dala od dzieci

Sposób
przechowywania

W pomieszczeniach suchych i chłodnych. Chronić przed mrozem

Opakowania

Pojemniki plastikowe 5l

Spoiwo celulozowe, spoiwo na bazie żywicy drzewnej, zmiękczacz
wody, środki konserwujące, woda.

Powyższy opis produktu został opracowany z wszelką starannością. Tierrafino nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające
ze stosowania informacji przedstawionych w tym opisie.
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