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FIX 10-S 
Stoppsement. 
 
 
 
Eiginleikar:     
FIX 10-S er klóríðfrítt, snöggharðnandi 
sement, sem byrjar að harðna um leið og 
það kemur í snertingu við vatn.  

 

Notkunarsvið:   
Til þess að stöðva vatnsleka og sem 
íblöndunarefni í múrviðgerðarefni, flísalím og 
efni til fúgunar, þegar stytta þarf  hörðnunar-
tíma þeirra efna.  
 
 
 
Tæknilegar upplýsingar: 
Grunnur: Sement   
Eðlisþyngd: 1,6 g/cm3 

Byrjun hörðnunar:  Strax við snertingu við  
 vatn    
Sölueining: 6 og 12 kg plastfata. 
Geymsluþol: a.m.k. 12 mán, í þurru 
 umhverfi og lokuðu íláti 

  
 
Vinnuflötur: 
Um undirbúning vinnuflatar gilda sömu reglur 
og  almennt um múrviðgerðir varðandi 
hreins-un, en mjög þurra fleti verður að 
steinka oftar  en einu sinni.     
Málningu og ákústunarefni þarf að fjarlægja 
af vinnufleti, ef fyrir hendi. 
 
 
Framkvæmd: 
Þétting á vatnsleka: 
Þurru FIX 10-S er nuddað inn í yfirborð leka-
svæðisins, uns leki stöðvast. 
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Leki stöðvaður á blautum flötum. 
Blauta, berandi vinnufleti skal kústa með 
AQUAFIN-F ; efnisnotkun ca. 0,3 kg/m2, 
kústa síðan strax þykka lögun af AQUAFIN-
1K á flötinn; efnisnotkun ca. 1,5 kg/m2.  
FIX 10-S  er nú nuddað ofan í blauta 
ákústunina, þar til flöturinn nær að þorna; 
efnisnotkun ca. 1 - 1,5 kg/m2. 
Flöturinn er svo kústaður með AQUAFIN-F 
og síðan strax kústaður, a.m.k. tvær 
umferðir með AQUAFIN-1K, en AQUAFIN-
2K ef um sprungu-svæði er að ræða. 
Efnisþykkt  2 - 4 mm. 
 
Ef stytta á hörðnunartíma:  
Hér er þarf  að prófa sig áfram, þar sem 
þurrefnin geta verið misjöfn, sem hefur 
síðan áhrif á hörðnunartímann. Blandið 
þurrefnunum saman, áður en vatninu er 
bætt í, því annars kekkjast lögunin.  
Hlutfall FIX 10-S getur legið á bilinu: 
1-2 skammtar af FIX 10-S á móti 7 
skömmtum af  t.d. viðgerðarblöndu, flísalími 
eða fúgusementi.  Þessi mikli munur fer eftir 
því hve mikið þornunartíminn á að styttast.  
  
 
Frekari meðhöndlun vinnuflatar. 
Vatnsleka viðgerðir á veggflötum má í fyrsta 
lagi rappa 24 t. eftir viðgerð, og þá með því 
að nota ASOPLAST-MZ í blöndunarvatnið. 
 
 
Ábendingar: 
Eins og getið er um hér að ofan, þá er 
nauðsynlegt að prófa sig áfram með það 
hvernig FIX 10-S vinnur með hinum 
mismunandi efnum. 
FIX 10-S inniheldur sement og flokkast því 
sem ertandi efni. 
FIX 10-S hefur mjög þurrkandi áhrif á 
húð.  
 
 
 
 
 

 

 

 


