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FIX 10-M 
Hraðharðnandi viðgerðarsement. 
 
 
 
 
Eiginleikar:     
• FIX 10-M er klóríðfrítt  

• hraðharðnandi, tilbúið til notkunar   

• fjölnota 

• mikill styrkur strax og fullharnað 

• bólgnar ekki 

• Nothæft til viðgerða á flötum, sem steyptir 
eða pússaðir hafa verið með öllum 
algengum sementstegundum.  

 

Notkunarsvið:   
Til viðgerða þegar þörf er fyrir að viðgerðarefnið 
harðni fljótt t.d.  til þess að ganga frá 
undirstöðum, festingum á járnum/rörum í veggi, 
tröppur, gólf o.þ.h.  Í viðgerðir, sem þola eiga 
álag fjótt eftir frágang. Nota má FIX 10-M til 
þessa að blanda saman við múrviðgerðarefni, 
þegar flýta þarf fyrir hörðnun. Málmar, aðrir en 
járn, þ.e. ál, sink, blý og kopar, mega ekki koma 
í beina snertingu við FIX 10-M. Í slíkum tilfellum 
þarf fyrst að grunna með t.d. ASODUR-ZNP eða 
svipuðum epoxy grunni. 
 
 
 
Tæknilegar upplýsingar: 
Grunnur: Sement + íbætiefni 
 
Litur: Sementsgrár 
   
Eðlisþyngd: 1,10 kg/dm3 

 

Vinnsluhitastig og 
hitastig vinnuflatar: +5o C til +25o C  
 
Vinnslutími:  3 – 8 mín, sem fer eftir  
 hitastigi og vatnshlutfalli 
 
Vatnshlutfall: Smyrjanlegt   25 – 30% 
 Hellanlegt      30 – 40%
  
Geymsluþol: a.m.k. 12 mán, í þurru 
 umhverfi og lokuðu íláti 
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Sölueining: 1, 6 og 12 kg plastfata. 

 
Vinnuflötur: 
Um undirbúning vinnuflatar gilda sömu reglur og   
almennt um múrviðgerðir. Vinnuflöt skal steinka vel. 
 
Framkvæmd: 
 
Í hreint ílát er helt því magni af vatni, sem nota skal 
og FIX 10-M síðan hrært út í.  Í viðgerðarlögun fer 
ca. 1 hluti vatns á móti 3 hlutum FIX 10-M. Í 
hellanlega lögun ca. 1 hluti vatns á móti 2,5-3 
hlutum FIX 10-M.  Undirbúningur verður að vera 
góður, því lögunartíma og vinnslutíma verður að 
halda í lágmarki, sökum þess að  FIX 10-M byrjar 
að harðna eftir 3 – 8 mín, sem fer eftir hitastigi og 
vatnshlutfalli. Ekki gera stærri lögun en svo, að 
tryggt sé að úr henni verði unnið, innan 
vinnslutímans. 
Ekki má blanda vatni í lögunina, eftir að hún er 
byrjuð að harðna.  Hægt er að hægja á hörðnun 
með því að bæta sementi út í þurrefnið.   
 
Ef um stærri viðgerðir er að ræða, er bætt hreinum 
(þvegnum), “kvössum” sandi út í FIX 10-M, í 
hlutföllunum 1 mál FIX 10-M : 1 -  mál sandur. 
 
  
 
Ábendingar: 
 
Verjið fleti sem ekki á að meðhöndla 
 
Það er alltaf gagnlegt að prófa sig áfram með það 
hvernig FIX 10-M vinnur með sandi, hverju sinni.    
 
Ef vatn vætlar úr lekastöðum, þá skal nota FIX 
10-S  (S = snöggharnanadi) 
 
Ekki má blanda gifsi saman við FIX 10-M, né 
heldur má FIX 10-M komast í snertingu við það. 
 
EG öryggisblað, GISCODE:ZP1 gildir fyrir FIX 10-M 

 

 

 


