
DURAZIV  Pro FIX          
Aditiv pentru tencuieli decorative

Descriere:

DURAZIV Pro FIX Aditiv pentru tencuieli decorative acrilice este folosit pentru aplicarea 
acestora în condiţii de temperatură scăzută şi umiditate relativă mare a aerului.

Utilizare:

Date tehnice:

Aplicare:

CARACTERISTICA UM VALOARE

Aspect
Densitate
pH

Pregătirea suprafețelor
     suprafețele noi, maturate, trebuie să fie rezistente, neîngheţate, curate, uscate şi lipsite de substanţe 
     antiaderente (grăsimi, praf)
     betonul şi tencuielile minerale (ciment, ciment/var, var/ciment) se lasă să se usuce timp de 28 de zile de la 
     punerea în operă, iar eventuala eflorescenţă se îndepărtează corespunzator
     adezivii de termoizolaţie se usucă minim 7 zile
Toate aceste suprafeţe se curăţă de praf.

Pentru a creşte rezistenţa şi a reduce timpul de priză al tencuielilor pe 
bază de dispersii acrilice aplicate la temperaturi scăzute, dar pozitive, 

0cuprinse între +1 C şi +10 C şi umiditate relativă mare, de maxim 
95% (în dimineţile cu ceaţă, umiditatea poate ajunge la 100%). 
Conţinutul unui flacon de 100 ml se adaugă la o găleată de 25 kg 
de tencuială şi se amestecă bine cu mixerul. Produsul astfel obţinut 
se va aplica în maxim 24 ore. Aditivul conferă tencuielii decorative, 
într-un interval de 4-6 ore de la aplicare, rezistenţă la spălare. În 
acest interval de timp tencuiala decorativă nu trebuie expusa la 
îngheţ. Dacă în timpul procesului de uscare există riscul de ploi 
intense, îngheţ, condens (rouă), faţada trebuie protejată cu o folie 
sau prelată. Pentru a evita riscul variaţiei de culoare, întregul lot de 
produs ce se va aplica pe o faţadă va fi aditivat.

0

-
3g/cm

lichid incolor
1,05 ± 0,005

10 - 11



      Conţinutul unui bidon de Pro FIX se adaugă la o galeată de 25 kg de tencuială şi se amestecă bine cu 
     mixerul. Dacă este necesar, pentru reglarea consistenţei, se poate adăuga o cantitate mică de apă 
     (sub 1%). Cantitatea preparată se va aplica într-un interval de maxim 24 ore. 
     Temperatura aerului şi a suportului trebuie să depăşească +1 C în timpul aplicării şi uscării. 
     La aplicare este de evitat formarea nadelor.
     Temperaturile în afara intervalului +1 C şi +15 C şi o umiditate relativă de peste 95%, influenţează 
     negativ proprietăţile produsului.

 100 ml
în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte 

surse de căldură; risc de depreciere prin îngheț

Natura riscurilor și recomandări de prudență:
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii

S37/39 – A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare şi a se proteja corespunzător faţa
S7/47 – A se păstra recipientul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească  +5 C - +30 C
S61 - A se evita aruncarea în mediu
R 22 – Nociv prin înghiţire
R 41 - Risc de leziuni oculare grave
R 43 - Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea
R 51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul 
acvatic

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș

 

Pregătirea produsului 

Ambalare:
Depozitare - Transport:

REGLEMENTĂRI  LEGALE

Termen de valabilitate: 

0

0 0

S26 – În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul

0 0

 

Produs de DURAZIV COLOR SRL 
Str. Fagului, nr. 21, 077160, Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov, România

Tel.: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
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