Technický list č.: 44.00

MAXFIX

®

LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH PRVKŮ NA STÁVAJÍCÍ
OBKLADY A DLAŽBU
POPIS:
POUŽITÍ:

MAXFIX je lepidlo ve formě pasty tvořené pryskyřičnou emulzí, speciálními přísadami
a tříděnými plnivy. Je speciálně určeno pro lepení keramických prvků na rovné
podklady.

Lepení nových obkladů a dlažby na stávající keramický obklad při renovacích
koupelen, kuchyní, nebo všeobecně v interiérech.

Lepení obkladů a dlažeb, mramorových desek, mozaiky, přírodního kamene apod.
na podklady ze sádry, omítky a betonu, na novostavbách i při renovacích.

VÝHODY:



PODKLAD:
APLIKACE:

UPOZORNĚNÍ:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
TECHNICKÁ
DATA:

ZÁRUKA:

MAXFIX je dodáván k přímému použití, bez nutnosti přípravy směsi nebo přidávaní
dalších komponentů.
 Vysoké lepicí schopnosti k běžným podkladům používaných ve stavebnictví.
 Vhodný na poddajné podklady jako jsou dřevo, kartón, sádra apod.
 Zvláště vhodný pro aplikace, které vyžadují lepení v minimální tloušťce.
 Úspora nákladů na odstraňování stávajících obkladů, odvoz suti atd., vzhledem
k možnosti lepení na stávající obklady a dlažbu.
Příprava podkladu: Povrch musí být pevný, celistvý, suchý a zbavený prachu,
nečistot apod. Odchylky od rovinatosti povrchu, měřeny 2 m latí, by neměly být větší
než 5 mm.
Nanášení: MAXFIX se dodává jako hotový výrobek připravený k okamžitému použití.
Lepidlo se rozprostře na povrchu v tloušťce vrstvy 1 – 4 mm a přejede se zubovou
stěrkou. Nedoporučuje se překračovat uvedenou tloušťku vrstvy.
Lepení prvků: Keramické prvky se osadí ještě v době, kdy je lepidlo čerstvé,
s mírným přitlačením k podkladu. MAXFIX se může také použít pro bodové lepení –
lepidlo se nanese v rozích a ve středu keramického prvku.
Rektifikace prvků a spárování: Osazenými prvky lze pohybovat a vyrovnávat je po
dobu cca 30 minut od nanesení lepidla. Spárování lze provádět nejdříve po 48
hodinách.

Neaplikovat při teplotách nižších než 5°C nebo vyšších než 35°C.

Na nasákavých podkladech anebo při aplikaci za teplého a suchého počasí se
doporučuje nanášet lepidlo v menších plochách, protože doba pro zpracování se
zkracuje.

Čištění nářadí se provádí vodou ihned po aplikaci.

Nepoužívat na vlhké podklady.

Nepoužívat pro lepení v exteriéru.
5 kg a 25 kg plastikové nádoby.
1 rok v originálních neotevřených obalech, chráněných před sluncem a mrazem.
Barva
3
Hustota [kg/m ]
Obsah pevných látek [%]
pH
Viskozita
Zpracovatelnost [min.]
Přídržnost k betonu [MPa]
2
Přibližná spotřeba (při bodovém lepení) [kg/m ]
2
Přibližná spotřeba (při nanášení v souvislé vrstvě) [kg/m ]
Toxicita
Hořlavost
Posuv obkladačky [cm]

Krémová
1700
78
8
2 000 – 3 000
30
1,9
1,5
2,0
Žádná
Nehořlavý
2

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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