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FIX – гипсен лепак 
 

 Опис на производот: 

FIX е гипсен лепак кој се користи за директно фиксирање  

на сите видови на гипсени плочи на ѕидови од бетон,  

цигли и сл. во простории со нормална влажност. 

 

 

 

 

 

Класификација: 

 

Во сообразност со EN 14496:2017  

 

 

Предности: 

 

✓ Одлично врзување со подлогата 

✓ Висока отпорност 

✓ Брзо постигнување на потребната  цврстина 

✓ Лесен и ефикасен за работа 

 

Предности: 

 

✓ Ѕидни опшивки со гипс-картонски плочи без подконструкција. 

✓ Формирање на отвори кај прозорци и врати 

✓ Пополнување на мали празнини и канали 
 

Технички податоци: 

 

Отворено време ~ 50 минути 

Потрошувачка ~ 5 kg/m² 

Покривна моќ ~ 5 m²/вреќа 

Сооднос при мешање ~ 13 l вода : 25 kg  

Температура при употреба 5° - 30 ° C 

Цврстина на кохезијата 0.23 MPa 

Реакција на пожар A1 

Рок на употреба 6 месеци 

 

Упатство за употреба: 

 

1. Припрема на подлогата: Површината на подлогата треба да е чиста, 

обезпрашена и без присуство на масни нечистотии! Површински слоеви кои 

немаат способност потребно е да се отстранат. Високо и ниско впивачките 

површини потребно е претходно да бидат третирани со соодветен основен 

премаз за контрола на впивањето и адхезијата. 

 

2. Мешање: Добро исчистен неметален сад делумно се пони со вода. Во него 

полека и постепено се додава потребната количина FIX (на вреќа од 25 кг / 13 

литри вода), така да нивото на гипсената смеса да биде 1-2 мм. над нивото на 

водата. Смесата се остава да одлежи 3 до 5 мин. и потоа се меша со мистрија 

или миксер (400-800 вртежи/мин.) се до добивањето на хомогена мешавина без 

грутки. 
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3. Нанесување: Во зависност од  нерамнините на подлогите се користат следните 

три методи на монтажа: 

1) Кај нерамнини до 10 мм се 

применува тенкослоен метод – 

FIX се нанесува во форма на 

ленти по целиот обем со 

назабена глетарка. Во зависност 

од тежината на поставената 

плоча, во средината се 

поставуваат уште една или две 

надолжни ленти со лепак. 

2) Кај нерамнини помеѓу 10-20 

мм, лепакот се нанесува на 

топки со дијаметар 10 см во вид 

на шаховски полиња на секои 30-

40 см хоризонтално и вертикално. 

Поставувањето на топките 

(лепакот) може да се направи 

врз вертикалната подлога, како и 

врз монтажната плоча, во 

зависност од големината. 

3) Кај нерамнини над 20 мм, се 

сечат ленти од гипс-картонските 

плочи со ширина од 100 мм и се 

фиксираат на припремената  

подлога. Врз нивелираните гипс-

картонски ленти со назабена 

глетарка се нанесува FIX, а потоа 

се фиксираат гипс-картонските 

плочи. 

 

За време на монтажата на гипс-картонските плочи на подот се поставуваат 

летвички со дебелина од 10мм за да се формира фуга, која ќе го акумулира 

линеарното ширење на плочите. 

 

 

Препораки: 

 

✓ Задолжително е користење на совршено чист алат на кој нема траги од р’ѓа. Во 

спротивно може да дојде до појава на значителни промени на производот, како 

и на неговото време на врзување. 

✓ При проветрување на просториите одбегнувајте нагли температурни разлики.  

 

 

Пакување и складирање: 

 

✓ Хартиени вреќи од 25 кг. 40 вреќи во палета. Тежина на палетите 1000 кг. 

✓ Да се чува и пренесува во добро затвореното оригинално пакување, во 

затворени, суви и проветрени простории.  

✓ Производот е добар за употреба до 6 месеци од датумот на производство.  

✓ Гаранцијата на квалитетот на производот важи само доколку производот се чува 

и користи според препораките. 

✓ Навлажнувањето на производот создава стврднати грутки кои го нарушуваат 

неговиот квалитет и го намалуваат времето на врзување. 
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Упатство за безбедност при употреба:  

 

✓ Производот не е класифициран како опасен 

✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на 

употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и прашина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која 

спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.                               Jul 2019©                                                                          


