
PANELFİX

YÜKSEK PERFORMANSLI YAPI ŞTIRICI

TANIMI KULLANIM ALANI
Sıva, şap ve çeşitli yüzeylerde;  seramik, granit, mozaik ve * Seramik, mermer ve pres tuğlaların, sıcaklık farklılıklarına 
pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı, maruz yüzeylere kaplamasında,
polimer katkılı çimento esaslı yapıştırıcıdır.

* Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,

UYGULAMA Yerden ısıtmalı zeminlerde, ısıtmalı havuzlarda ve prefabrik
Kullanılmaya hazır bir harç olup uygun ve temiz bir kap içerisine brüt beton eleman yüzeylerine kaplama işlerinde,
Uygun su miktarı bir ölçek yardımı ile kabın içerisine boşaltılır.

Sonra üzerine torbanın tamamaı boşaltılarak bütün topaklar * İç ve dış mekanlarda,

kayboluncaya kadar, karıştırıcı yardımı ile iyice karıştırılır.

25 kg.'lık bir torba için 7 - 7,5 lt. temiz su ilave edilmelidir. * Alçı-kartonplak, alçı-elyaf, alçı-sıva, sert strafor,poliüretan plak, 

Açık bırakma süresi olan 20 - 25 dakika içinde kaplanabilecek asfalt, anhidrit ve alçı bağlayıcı şap gibi sıcaklık değişiminden 
büyüklükteki alana, PANELFİX malanın dişli tarafı ile aynı kalınlık etkilenen yüzeyler üzerine,
elde edilecek şekilde tek yönde çekilir. Farklı kalınlıklardaki 

seramiklerin ya da bozuk yüzeyde yapılacak uygulamalarda, her * Tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik yapıştırma 

seramiğin altına bir miktar daha harç sürülmesi önerilir. işlerinde kesin sonuç verir.
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seramiğin altına bir miktar daha harç sürülmesi önerilir. işlerinde kesin sonuç verir.

* Alçı Yüzeyler Üzerine Uygulama: Emiciliği yüksek alçı-kartonplak, * Suya, dona ve sıcağa dayanıklıdır.

alçı-sıva, gazbeton, sunta ve asfalt üzerine astar olarak PANELFİX
1/1 su ile karıştırılarak şerbet elde edilir. Birinci kat olarak bu şerbet NOT :  ÖNEMLİ HALLERDE TEKNIK GRUBUMUZLA
uygulanır, ikinci kat olarak konsantre PANELFİX tatbik edilir. 24 saat GÖRÜŞÜNÜZ.
sonra yüzey üzerine yapıştırma işlemi gerçekleştirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şekli         :    Toz                                                         DIN-EN 1322 ve TSE 11140 standartlarına uygundur .
Renk        :     Gri Kullanma ısısı           : + 5 °C , + 25° C
Yoğunluk :     1.5 kg/lt. Final performans     : Yaklaşık 16 gün 
Ambalaj   :     25 kg.lık torba Depolama ömrü        : Açılmamak kaydı ile 12 ay
Yapışma Mukavemeti    : 1,5 N/mm² Sarf                         : Beher m² ye 3 ila 5  kg. 
Çalışma Süresi              : 1 Saat Ambalaj                    : 25 Kg. lık Kraft Torba
Açık Bırakma  Süresi     : 20 Dakika


