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KARTA TECHNICZNA   

Zastosowanie:

 Do wykonywania strukturalnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych . Może być układany na wszystkich 
wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach 
ociepleń . Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

Cechy produktu:

 FixTherm to lekka wyprawa cienkowrstwowa na elewacje budynków hydrofobowa, samoczyszcząca, wysoce paro 
przepuszczalna , wysoko elastyczna, zbrojona włóknami , wysoce odporna na obciążenia eksploatacyjne i termiczne, 
wysoce odporna na UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych , dostępna w ciemnych, intensywnych kolorach o
wysokiej trwałości , możliwość stosowania ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji .Zastosowanie 
mikrosfer perlitu pozwala na redukcję masy a tym samym powoduje zwiększenie wydajności tynku. Dodatkowo 
zabezpieczenie powłokowe zawarte w produkcie jest w formie mikro kapsułek z których powoli uwalniany jest 
środek zabezpieczający przed glonami i algami nawet do 8 lat

Przygotowanie podłoża:

 Podłoże powinno być mocne, stabilne, suche i równe, oczyszczone z brudu, olejów, wosku i resztek farb. Elewacje 
zanieczyszczone i zagrożone porostem glonów i grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem a następnie zabezpieczyć 
preparatem glono  i grzybobójczym. Przed nałożeniem tynku podłoże pomalować preparatem FixKrzem  minimum 48
godziny po wykonaniu warstwy zbrojącej i 24 godziny przed nakładaniem tynku

Sposób użycia :  

Na zagruntowane podłoże tynk nakłada się warstwą o grubości kruszywa za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Strukturę tynku uzyskuje się poprzez zacieranie pacą z tworzywa sztucznego. Zaciera się ruchami 
okrężnymi (Baranek) . Czas pomiędzy nałożeniem tynku a zatarciem zależy od warunków zewnętrznych i konsystencji
tynku. Materiał należy łączyć ze sobą na mokro, w przeciwnym wypadku miejsce tego połączenia będzie widoczne. 
Przerwy technologiczne należy zaplanować wcześniej np. w narożnikach i załamaniach budynku. Na wyodrębnionych 
elementach elewacji należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Prace tynkarskie należy wykonywać w 
jednym ciągu technologicznym nie dopuszczając do ich przerwania na wyodrębnionym elemencie przed 
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zakończeniem. W przeciwnym wypadku miejsce tego połączenia będzie widoczne. Czas wysychania tynku zależnie od
panujących warunków wynosi od 12 do 24 godzin. UWAGA: niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza 
wydłużają czas schnięcia tynku nawet o kilka dni.

Baza: wodna dyspersja polimeru dodatki uszlachetniające kruszywa krzemowe oraz marmurowe

 Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3 

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C 

Czas schnięcia: –ok. 6godz. 

 Zużycie: około 2 kg/m2 

Opakowania: wiadro 25 kg

Przechowywanie: 

FixTherm należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach 
w temperaturze od +5oC do +25oC. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Tak przechowywany 
produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesiące. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć i pozostałą 
zawartość jak najszybciej zużyć.
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