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Popis

Tierrafino fix slouží jako zpevňovač pro jílové omítky a těsnící hmota pro absorpční
povrchy. Tierrafino fix smíchaný s vodou usazuje prašné podklady. Tierrafino fix
můžete míchat s pigmentem a vodou, aby se vytvořil vrstvový efekt na Tierrafino
finish a kalk. Přidejte Tierrafino finish do fix, aby jste vytvořili hrubou dekorativní
barvu.

Barvy

Tierrafino fix má mléčnou barvu za mokra, za sucha je transparentní (průhledný).

Vlastnosti

fix je po uschnutí bez zápachu. Použijte v místech, kde je malý kontakt s vodou. fix je
otevřený vlhkosti a napomáhá její regulaci.

Podklady

Suché, bez prachu a mastnoty.

Podmínky

Teplota vzduchu a povrchu musí být min. +5°C.

Míchání

Tierrafino fix je připravený pro míchání s vodou.

Použití

Jsou 3 způsoby, jak použít Tierrafino fix, aby jste zpevnili jílovou omítku:

Před mícháním

Smíchejte 1 díl Tierrafino fix se 4 litry vody, dobře zamíchejte. Nyní přidejte 25 kg
Tierrafino clay plaster (jílové omítky) do směsi a dobře zamíchejte, dokud nevytvoříte
roztíratelnou pastu. Aplikujte směs na stěnu nebo na strop, tak jak je popsáno u
aplikace jílové omítky.

Po položení

Smíchejte 1 díl Tierrafino fix se 4 díly vody v kbelíku a dobře promíchejte. Aplikujte
Tierrafino clay plaster (jílovou omítku), tak jak je popsáno a po vytvrdnutí omítky ji
přetřete připravenou směsí pomocí houby. Po tomto ošetření následujte manuál
Tierrafino clay plaster (jílovou omítku).

Pozdější stadium

Po aplikování a úspěšném ukončení Tierrafino clay plaster (jílové omítky), aplikujte
Tierrafino fix následujícím způsobem: Smíchejte 1 díl Tierrafino fix se 4 díly teplé
vody. Pravidelně postříkejte ukončenou jílovou omítku vodou, aby byla všude
rovnoměrně vlhká, barva jílové omítky musí být tmavá. Nesmíte nechat nasáknout
omítku vodou, použijte jen takové množství vody, aby barva změnila barvu. Když je
omítka navlhčena, aplikujte směs vody a fix pomocí houby jemným, krouživým
pohybem na Tierrafino clay plaster (jílovou omítku). Nyní otřete Tierrafino clay plaster
(jílovou omítku) štětcem nebo kartáčem, podle popisu aplikace Tierrafino clay plaster
(jílové omítky). Místo toho, aby jste použili houbu, můžete postříkat.

Vrstvený tmelový
efekt

Poznámka: druhý způsob aplikace Tierrafino fix (po položení) je považován za
nejjednodušší a nejúčinnější způsob použití.
Aplikujte Tierrafino fix pomocí štětky nebo válečku, aby jste zredukovali častečně
absorbci. Pro vrstvený efekt nanášejte směs Tierrafino fix a Tierrafino pigment na
jílovou omítku štětkou. Méně transparentní (průhledný) efekt docílíte, když použijete
houbu.
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Spotřeba

Na zpevnění jílové omítky přibližně 0,2 l / m2

Doba sušení

Za normálních podmínek (teplota vzduchu + 20°C a vlhkost vzduchu 60%), fix
uschne za 4 – 12 hodin. Vytvrdne za 2 týdny.

Ředidlo

Voda.

Zpracovatelnost

Jednou otevřený Tierrafino fix, musí být spotřebovaný do 2 let.

Složení

Celulózová pojiva, stromová pryskyřice, změkčovač vody, konzervant, voda.

Bezpečnostní
opatření

Vyhněte se přímému kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy) použijte
ochranné brýle. Chraňte před dětmi.

Skladování

Suché a chladné místo, nesmí zmznout.

Balení

5 litrová plastiková přepravka.

Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či
nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z popisu.
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