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GREITAI STINGSTAN ČIO MIŠINIO „IZOLSAN FIX“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

Vienkomponentis greitai stingstantis montažinis 
mišinys, skirtas ketinių liukų montavimui, betoninių 
konstrukcijų remontui. Galima dengti  sluoksniais 
nuo 10 iki 100 mm horizontaliose ir nuo 10 iki 40 
mm vertikaliose plokštumose.  
IZOLSAN FIX tiekiamas kaip sausas mišinys 
popieriniuose maišuose po 25 kg. Naudojimui 
mišinys turi būti  maišomas su vandeniu.  
 

 
Savybės ir privalumui: 

� Greitai kietėjantis mišinys. 
� Puikiai sukimba su metaliniais ir 

betoniniais paviršiais. 

� Greitai įgaunantis didelį stiprumą. � Atsparus šalčiui. 

� Jau po 90 min galimas automobilių 

transporto eismas. 
� Atsparus ledą tirpdantiems chemikalams. 

� Džiūdamas mišinys nesitraukia. � Mažas skysčių įgeriamumas. 

� Sudėtyje nėra chlorido. � Aukštas atsparumas trinčiai. 

� Vienkomponentis. Maišyti reikia tik su 

vandeniu. 
 

 
Techniniai duomenys: 
Pavadinimas Reikšmė 
Spalva Pilka 
Sauso mišinio tankis Apie 1550 kg/m3 
Šlapio mišinio tankis Apie 2110 kg/m3 
Atsparumas gniuždymui  
Atsparumas gniuždymui po 90 minučių >11 MPa 
Atsparumas gniuždymui po 24 valandų >25 MPa 
Atsparumas gniuždymui po 28 dienų >50 MPa 
Atsparumas tempimui  
Atsparumas tempimui po 24 valandų >3,5 MPa 
Atsparumas tempimui po 28 dienų >5,5 MPa 
Sukibimas su betonu >1,5 MPa 
Atsparumas cheminiams ledo tirpikliams Ne mažesnis 50 g/m3 
Vandens kiekis mišinio paruošimui Nuo 0,125 iki 0,145 l/kg 
Panaudojimo laikas 12 – 14 min. 
Kietėjimo pradižios laikas 15 – 18 min. 
Sukietėja per 18 – 25 min. 
Naudojimo temperatūra Nuo + 0oC + 35oC 
Vandens temperatūra (mišiniui paruošti) Ne daugiau +25oC 
Išeiga 20 – 21 kg/m2/1cm storio 
Įpakavimas 25 kg. pakuotė 
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Paviršiaus paruošimas: 
Paviršius turi būti švarus, nesuteptas riebalais, dažais, dervomis ir t.t. Paviršius turi būti sudrėkintas. Vandens 
perteklius turi būti pašalintas.  
 
Mišinio paruošimas: 
Sausas mišinys maišomas sukant ir pilant į jį vandenį. Maišymas turi trukti 2 minutes. Paruošto mišinio 
panaudojimo laikas: 12 – 15 min. Sauso mišinio ir vandens proporcija nurodoma ant pakuotės.  
 
Vandens ir sauso mišinio paruošimo proporcijos: 
 
Vandens kiekis (l) 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Sauso mišinio kiekis (l) 2,39 4,78 7,17 9,56 11,95 14,34 16,73 

Sauso mišinio kiekis (kg) 3,72 7,43 11,15 14,87 18,59 22,30 26,02 

 
Užtaisytas paviršius turi būti apsaugotas nuo vandens poveikio (pvz. lietaus) ne mažiau 2 val., kai 
aplinkos temperatūra ne mažiau 10 oC.  
 
Darbų sauga: 
Saugotis nuo mišinio patekimo į akis, neįkvėpti, saugoti atviras kūno vietas. Dirbant naudoti respiratorių. 
Naudoti standartines apsaugos priemones dirbant su cementu. 
Patekus į akis gausiai išplauti vandeniu ir nedelsiant kreipktės į medicinos personalą. Patekus ant odos – gerai 
išplauti vandeniu naudojant muilą.  
Produktas priskiriamas pavojingumo kategorijai „XI-irritant“. Mišinys yra stipriai šarminis.  
 
Gamintojas: 
 

 

 

 
Sertifikuotas pagal EN ISO 9001:2009 ir EN ISO 14001:2005. 


