
 
 
Universalus savaime išsilyginantis mišinys 
Servofix FG 
· rankiniam arba mašininiam naudojimui   
· tinkamas medinėmis ir tekstilės grindims  
· geros savybės padedančios savaiminiam išsilyginimui  
· geras takumas  
· iki 10 mm storio  
· papildomai su kvarciniu smėliu gali būti iki 20 mm storio  
 
 
Produkto apibūdinimas    
Cementinis, praturtintas plastikiniais komponentai universalus aukštos kokybės savaime 
išsilyginantis mišinys, pasižymintis geromis takumo savybėmis. Skirtas išlyginti pagrindus 
iki 10 mm storio, tekstilinės, parketo, masyvo  ir keramikinių plytelių grindų dangų 
klijavimui. Nenaudoti drėgnose vietose. Siekiant sustiprinti tempimą ir lenkimą, galima 
pridėti Kiesel stiprinimo pluošto. 
 
Pagrindo  paruošimas   
Pagrindas turi būti kietas, sausas ir švarus, be įbrėžimų, įtrūkimų ir nešvarumų. Kontakto 
su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas.  
Pagrindo gruntavimui naudokite Kiesel Okatmos® EG 20, Okatmos® DSG, Okamul PU-
V schnell gruntus. 
  
Mišinio naudojimas    
Kiesel Servofix FG, 20kg medžiagos sumaišyti su 5,5 litro, švariu vėsiu vandeniu 
švariame inde. Maišykite su elektriniu maišytuvu (maks. 600 aps./min.) min. 90s, kad 
gautumėte vienodą vienalytę masę - be gabalėlių. Palaukite (brandinkite) 5 minutes ir vėl 
permaišykite. Nepilkite papildomai vandens į jau paruoštą mišinį!. Išpilkite mišinį ant 
grindų ir tolygiai paskirstykite lyginimo mentele. Padenkite mišiniu tokį grindų plotą, kad 
vėliau suspėtumėte ir pasiektumėte jį apdoroti. Užpiltą paviršių apdorokite adatiniu voleliu, 
kad sujungtumėte pilamas porcijas ir pašalintumėte oro burbuliukus.  
Didesnė vandens temperatūra sutrumpina mišinio kietėjimo laiką, mažesnė jį prailgina. 
Džiovinant pagrindą, venkite  tiesioginių saulės spindulių ir šalto oro srovių. 
Pastaba: Produktas yra šarminis, todėl apsaugokite odą ir akis. Tiesioginio kontakto atveju kruopščiai nuplaukite užterštas vietas vandeniu. 
    

Specifikacija    
Gamintojas     Kiesel (Vokietija)   
Spalva pilka   

    
Naudojimas vidus   

  
Storis 1 - 10 mm (gali būti pastorinta su kvarco smėliu iki 

20 mm) 
Išeiga: ~ 1,4 kg/m2 esant 1mm storiui 

    
Paviršiaus temperatūra +5 °C - +25 °C    



 
Kvarco smėlis galimas nuo 10 mm   

 6,4 kg kvarco smėlio  (0,6 - 1,2 mm dydžio) 
kiekvienai 25 kg pakuotei 

    
Tinkamumas kėdės ratukams (DIN 
EN 12529) 

tinkama nuo 1mm. storio    

Vandens kiekis apie 5,2 - 5,6 l / 25 kg mišinio  
    
Džiūvimo laikas apie 30 min   

    
Galėjimas vaikščioti/paruoštas 
glaistymui* 

po ~ 1,5 - 2 val.   

Paruoštas padengimui* Grindų danga storis po 

 Elastinė arba tekstilinė 
danga 

1 - 5 mm 14 val. 

  5 - 10 
mm 

24 val. 

  10 - 20 48 val. 
  mm 
 Medienos danga 2 - 5 mm 48 val. 
  5 - 10 

mm 
72 val. 

Grindų šildymo sistema tinkamas   
  
GISCODE ZP 1 –  TRGS 613 

    
EMICODE EC 1R - GEV   

  
Laikymas maždaug 6mėn. sausoje vietoje, neatidarius 

  
* esant 68 °F (+20 °C) su 65 % sąlyginės drėgmės.  

 Šie laiko tarpai gali kisti - trumpėti esant   
aukštesnei temperatūrai bei drėgmei ir ilgėti 
esant žemai temperatūrai ir drėgmei 
  

Įrankių valymas 
Nedelsiant įrankius nuvalyti vandeniu 
 
Pakuotė   
Pakuotė Produkto 

numeris. 
EAN 

   
54 x 20 kg popieriniai maišai 80157 4015705801575 

  
 
Daugiau informacijos – www.kiesel.lt                                            
Produkcijos užsakymas : 
tel. +370 630 60066 


