
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PRODUKTO APRAŠYMAS 
Vandens pagrindo fiksaciniai klijai. Klijai yra be 
tirpiklių. Konsistencija patogi tepimui. Atitinka 
EC 1 reguliavimus. 
 
TAIKYMO SRITIS 
Fiksacija skirta tekstilinėms ir PVC plytelėms 
tvirtinti. Plytelės gali būti nuimamos. Tinkamos 
ant pakeliamų grindų, ant jau esančių grindų 
dangų, tokiu kaip PVC, vinilinių dangų, linoleu-
mo, medinių ir natūralaus akmens grindų.  
FIX TAC yra tinkamas besiūliam vinilo dangų 
tvirtinimui patalpose iki 20 m2 ant pakeliamų 
grindų. 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Svarbu vadovautis dangos gamintojo instrukci-
ja. Pateiktos instrukcijos yra rekomendacinio 
pobūdžio.  
Paruošimas. Paviršius turi būti tvirtas, lygus, 
švarus, sausas. Esančios dangos turi tvirtai lai-
kytis, turi būti be vaško ir poliravimo priemonių. 
Klojant ant betono paviršiaus, privalu laikytis 
„Hus AMA“ drėgmės reikalavimų. Klijų, dangos 
ir paviršiaus temperatūra turi būti +18°C - 
25°C, santykinis oro drėgnumas - 30-70%. 
Klijavimas. Užtepkite FIX TAC tolygiai voleliu 
ant pagrindo ir leiskite fiksacijos sluoksniui iš-
džiūti, kol susidarys skaidri lipni plėvelė. Džiu-
vimo laikas ant įgeriančio pagrindo - 15-30 
min., neįgeriančio – 30-45 min. Plyteles tvirtai 
privoluokite. Neklijuokite plytelių šoninių kraštų. 
Patikrinkite ar gerai sukibo.  
Dangos šalinimas. Lėtai plėškite plytelę prade-
dant nuo kampo. Likusius plytelių pagrindo liku-
čius įmirkykite vandeniu ir plovikliais. Po 30-60 
min. pašalinkite likučius mentele ar šepečiu. 
Neleiskite fiksacijos plėvelei išdžiūti. 
 
SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA 
Pagal galiojančius reguliavimus produktas ne-
klasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai ir 
degus.  
Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos 
duomenų lapą.

 
 

FIX TAC 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 



 

 

 
 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Tipas 
Plastiko dispersija su prie-
dais 

Tirpiklis Vanduo 

Konsistencija Skysta 

Spalva Balta 

Tankis Apie 1,0kg/l 

Įrankių valymas Vandeniu nedelsiant 

Darbo temperatūra +18°C -25°C   

Atliekų tvarkymas 

Tvarkyti kaip industrines 
atliekas. Šalinant didelius 
kiekius ir netuščias pakuo-
tes tartis su vietinėmis 
atliekų šalinimo organizaci-
jomis 

Džiūvimo laikas 

15-45 min. priklausomai 
nuo paviršiaus įgeriamu-
mo, temperatūros, drėg-
mės  

Įrankiai  Teptukas arba volelis 

Skiedimas Neskiedžiamas 

Degumas Ne 

Išeiga 

Tekstilinės dangos su ne-
austiniu pagrindu: 70-130 
g/m2 
Vinilinės dangos: 160-200 
g/m2 
 

 


