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Produktbeskrivning
Termoskydd FixPlus koncentrat är en koncentrerad 
grundningsprodukt avsett att reglera sugförmågan 
hos mineraliska underlag.

Produktinnehåll
Polyakrylatdispersion, vatten, glykoleter och kon-
serveringsmedel.

Produktgrupp
M-GF01

Användningsområde
Termoskydd FixPlus koncentrat förstärker alla put-
sunderlag för att förbättra och reglera deras vidhäft-
ningsförmåga samt minskar sugförmågan.

Specifika 
produktegenskaper
Termoskydd FixPlus koncentrat har en mycket god 
förmåga att tränga in i underlaget, torkar snabbt, är 
diffusionsöppen, fri från lösningsmedel och har en 
hög vidhäftningsförmåga och hållfasthet.

VOC-innehåll: (EG)
< 2 g/l VOC
Gränsvärde 2010-01-01 för vattenbaserade grund-
färger = 30g/l

Användningsområden, 
underlag
Underlag som skall behandlas med Termoskydd 
FixPlus koncentrat skall vara fasta, starka, rena,  
sugande och torra.

Applicering och användning
Beroende på underlagets sugförmåga späds FixPlus 
koncentrat med vatten 1:1 upp till 1:4 
FixPlus kan appliceras med pensel, roller (i uppåt-
gående riktning) eller med lågtryckspruta. 
Om lågtrycksspruta används påverkas materialåt-
gången genom de förluster, som sprutdimman 
förorsakar.
Under appliceringen och torkning är det viktigt att 
temperaturen aldrig understiger + 5°. I de flesta fall 
är det tillräckligt med en grundning. Om underlaget 
är extremt sugande kan dock en andra behandling 
behövas. Torktiden för FixPlus före efterföljande 
behandlingar med Termoskydds produkter är 4 – 5 
timmar.
FixPlus måste torka till en matt finish.

Förbered underlaget
Ny och gammal obehandlad puts: Rengör och flu-
atera.
Betong och fibercement: Rengör och avlägsna fram-

förallt formsläppmedel, smuts, betongdamm och 
lösa rester. Eventuellt bör ytan högtryckstvättas.
Gamla svaga ytbehandlingar: Avlägsna all gammal 
ytbehandling genom tvättning, betning eller med 
hjälp av högtrycks- eller ångtvätt.
  
Förbrukning
I genomsnitt är åtgången för Termoskydd FixPlus 
150 – 250 ml/m². Materialåtgången ar beroende av 
underlagets struktur och sugförmåga och avgörs 
bäst genom provbehandling.

Rengöring av verktyg
Rengör verktyg och utrustning med vatten direkt.

Förvaring och transport
Termoskydd FixPlus skall förvaras svalt men •	
frostfritt både vid lagring och transport.
Öppnade förpackningar återförsluts, men bör •	
användas snarast.
Förvaringstid max 1 år.•	

Förpackning
Förpackning 10 liter - 12 kg 

Avfallshantering
Ofarligt avfall enl. EUs avfallskod 080120.
Produkten skall inte spolas ner i avlopp, hällas ut i 
vatten eller på mark.
Tomma förpackningar kan lämnas till återvinning.
Produktrester skall lämnas till miljöstation enligt 
lokal förordning.

Säkerhetsföreskrifter
Detta tekniska datablad innehåller inga rättsliga 
åtaganden. Köparen har i varje enskilt fall ansvar 
för att nödvändiga underarbeten genomförs på ett 
fackmässigt sätt. 
Produkten får inte spolas ner i avlopp eller hällas ut 
på mark. Vid användning av lågtrycksspruta använd  
skyddsutrustning för att skydda ögon och hud.  
Undvik kontakt med mat, dryck eller djurfoder. För-
vara oåtkomligt för barn. Skydda ytor som inte skall 
behandlas på lämpligt sätt
Nya datablad som utges beroende på tekniska 
förbättringar ersätter alla tidigare datablad. Inne- 
  hållet i detta datablad som lämnats av SICC GmbH 
skall i praktiskt hänseende anses som riktvärden. 
Databladets innehåll baseras på bästa kunskap om 
och förklaringar till aktuell teknik för produkten. 
Miljöpåverkan, verktyg, utrustning och applika-
tionsteknik ligger utanför vårt ansvarsområde och 
undantas därför från vårt åtagande.

Senaste uppdatering: Mars 2012

Termoskydd FixPlus konc.
 Tekniskt datablad FixPlus

TE
RMOSKYDD


