
 

FIX 20-T 
Stoppsement. 
 

FIX 20-T er klóríðfrítt, snöggharðnandi 
sementsblanda, sem byrjar að harðna um 
leið og það kemur í snertingu við vatn.  

Eiginleikar: 

  *  klóríðfrítt, snöggharðnandi sementsblanda, 

án innihaldsefna sem orsaka tæringu 

  *  mjög hraðharðnandi sementsefni 

  *  bindur sig vel við steypta fleti 

  *  hröð hörðnun , einnig undir vatni 

     * bindst vel við Aquafin-IC sem er vatns- 

bremsandi yfirborðsefni 

  *  til notkunar úti sem inni 
  

Notkunarsvið:   

FIX-20T er afar hraðharðnandi sements-
viðgerðarefni sem notað er til þess að stöðva 
vatnsleka í steyptum mannvirkjum og bergi. 
Innihaldsefni með miklum þaneiginleikum 
gera kleyft að stöðva vatnsleka á nokkrum 
sekúndum. Mjög góð viðloðun við vinnuflöt 
tryggir góða þéttingu til frambúðar. 
 

  *  stöðvar samstundis rennandi vatnsleka og 

rakaflæði úr veggjum, t.d. kjöllurum og 

annars konar steyptum mannvirkjum   

  *  til viðgerða á steyptum/múruðum flötum 
áður en kústað er með Aquafin-IC. 

  *  til viðgerða/frágangs á steyptum funda-
mentum, ef flýta þarf biðtíma  

 

Tæknilegar upplýsingar: 

Grunnur:                 sement og íbætiefni   
Litur: sementsgrár 
Eðlisþyngd: 1,4 kg/dm

3 

Vinnsluhiti/  

vinnuflötur: +5
o
 til 35

o
 C 

Vinnslutími: u.þ.b    2-3 mínútut  *) 
Byrjun hörðnunar:     u.þ.b   3-5 mínútut       *)    
Efnisnotkun: u.þ.b.  2 kg/ltr. holrými  
 
Geymsluþol: 6 mánuðir í þurri geymslu         
og óopnuðum umbúðum. Innihald notist sem 
fyrst eftir að búið er að opna umbúðir. 

 

Sölueining:               6kg og 2kg plastfötur. 

 
*) miðað við umhverfishita 20

o
 C og vatns-

hita 15
o
 C   
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Styrk Togþol * Brotþol * 

þróun N/mm2 N/mm2 

0,5 klst ca. 1,0 ca 3,0 

24 klst ca. 4,0 ca 15,0 

7 dagar ca. 10,0 ca 30,0 

28 dagar ca. 7,0 ca 40,0 

 

Vinnuflötur: 
Um undirbúning vinnuflatar gilda sömu reglur 
og  almennt um múrviðgerðir. Hann verður 
að vera þurr (rakur), berandi, hreinn og 
yfirborðið laust við allt sem hindrað getur 
bindingu. Til þess að tryggja góða bindingu 
er ráðlagt að meitla a.m.k. 3 cm djúpt “sár” í 
flötinn með mestu breidd neðst.  

 

Framkvæmd: 

Þétting á vatnsleka: 
Byrjað er á því að hella ca. 1 skammti af 
hreinu vatni á móti 3 skömmtum af FIX 20-T 
í blöndunarílátið. Góð aðferð að sáldra 
duftinu út í vatnið meðan blandan er hrærð 
vel uns komið er kekkjalaust, vinnanlegt 

“deig” . Ekki gera stærri lögun en svo að 

hægt sé að nota hana innan 3ja mínútna.   
Leki er stöðvaður með því að forma efnið í 
kúlur/stöngla og þýsta þeim inn í holuna 
/vinnuflötinn, með hendi. Ef um er að ræða 
leka og mikinn vatnsþrýsting, þá getur verið 
ráð að byrja viðgerð á því að múra slöngu/rör 
í sárið með FIX 20-T til þess að veita vatninu 
út. Í þessu tilfelli er meitluð dýpri fleiglaga 
hola (breiðust neðst) umhverfis rörið. Þegar 
viðgerðin utan um rörið er hörðnuð þá er það 
fjarlægt og FIX 20-T troðið í gatið eins og lýst 
er hér að framan.     

 

Ábendingar: 

* Verjið fleti sem ekki á að meðhöndla.  
* Ráðlegt er að gera prufu til að kynnast     

efninu. 
* Í kulda er gagnlegt að nota heitt vatn og 

eins kalt vatn ef hiti er mikill. Almennt gildir 
að hiti þurrefnisins skuli ekki vera mikið yfir 
23 C

o
.   

* FIX 20-T má ekki blanda með gifsi eða  
komast í snertingu við það.   

* Verjið andlit og hendur á sama hátt og 
þegar unnið er með öðrum sements-
efnum.  

  

GISKÓÐI: ZP1   

 

 


