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FIX – mavčno lepilo 

 

Opis izdelka:  

FIX je mavčno lepilo, ki se uporablja za neposredno lepljenje vseh vrst 

mavčnih plošč na stene iz betona, porobetona, opeke, itn. v prostorih 

z normalno vlažnostjo. 

 

 

 

Razvrščanje po normi: 

 

V skladu s 14496:2017  

 

Prednosti: 
 

✓ Odlično oprijemanje na podlago 
✓ Visoka trdnost 
✓ Hitro doseganje trdnosti 
✓ Izpolnjevanje malih lukenj 

 

Nanašanje: 

 

✓ Obloge mavčnih sten brez nosilne konstrukcije 
✓ Oblikovanje odprtin za okna in vrata 
✓ Izpolnjevanje lukenj večjih od 3 mm 

 

Tehnični podatki 

 

Čas dela ~ 50 minut 

Poraba  ~ 5 kg/m² 

Moč prekrivanja  ~ 5 m²/ vreč 25 kg 

Razmerje mešanja ~ 13 l vode: 25 kg  

Temperatura nanašanja 5° - 30 ° C 

Trdnost oprijemanja  0,23 MPa 

Reakcija na požar A1 

Rok trajanja 6 mesecev 

 

Navodila za uporabo: 
 

1. Predhodna obdelava podlage: površina podlage mora biti čista, brez prahu in 

maščob! Premazi na površini, ki nimajo nosilnost se morajo odstraniti. Slabo ali zelo 

vpojne površine morajo biti predhodno premazane z ustreznim premazom za kontrolo 

vpijanja in adhezije.  

 

2. Mešanje: z vodo delno napolniti dobro očiščeno nekovinsko posodo. Počasi in 

postopno dodajati ustrezno količino FIX lepila (13 litrov vode na vrečo 25 kg) tako, da 

raven mavčne zmesi doseže 1-2 mm nad nivojem vode. Material pustiti naj odleži 3-5 

minut. Potem mešanico ročno premešati z zidarsko žlico ali mešalnikom (400-800 

vrt./min) dokler se ne dobi homogena mešanica brez grudic. 
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3. Nanašanje: Odvisno od neravnin podlage, se uporabljajo naslednje tri vrste 

nanašanja: 

 

1) Pri neravninah do 10 mm se uporablja 

tankoslojna metoda – FIX se nanaša v 

trakovih po celi površini s pomočjo zobate 

lopatice. Odvisno od teže vgrajene plošče, 

se po sredini plošče dodata eden ali dva 

vzdolžna trakova lepila. 

2) Pri neravninah med 10 in 20 mm se 

nanašajo kosi lepila premera 10 cm po 

sistemu šahovskega polja na razmiku od 30–

40 cm po horizontali in vertikali. Kosi lepila se 

lahko nanašajo na vertikalno podlago kot 

tudi na ploščo ki se vgradi, odvisno od 

njenih dimenzij. 

3) Pri neravninah večjih od 20 mm se režejo 

trakovi mavčne plošče širine 100 mm in se 

pritrdijo na pripravljeno podlago. Na 

nivelirane trakove od mavčne plošče se 

nanese FIX lepilo s pomočjo zobate 

lopatice, na kar se mavčne plošče pritrdijo.  

 

 

Pri montaži mavčnih plošč s strani tal se 

postavijo podložke debeline okrog 10 mm 

za potrebe formiranja stika, ki absorbirajo linijsko deformacijo plošč. 

 

Posebne opombe:  
 

✓ Obvezno uporabljajte brezhibno čista orodja brez sledi rje. V nasprotnem lahko pride 

do pomembne spremembe lastnosti izdelka in časa vezanja. 
✓ Izogibajte se drastičnim temperaturnim spremembam pri prezračevanju delovnih 

prostorov. 
 

Pakiranje in skladiščenje 

 

✓ Papirnate vreče 25 kg. 40 vreč na paleti. Teža palete 1000 kg. 
✓ Hraniti in prevažati v dobro zaprtem originalnem pakiranju v zaprtih, suhih in 

prezračevanih prostorih. 
✓ Izdelek je ustrezen za uporabo 6 mesecev od datuma proizvodnje. 
✓ Lastnosti izdelka so zagotovljene le, ko se izdelek pravilno hrani in uporablja. 
✓ Če izdelek pride v stik z vlago, nastanejo grudice kar zmanjšuje njegovo kvaliteto in 

skrajšuje čas vezanja. 
  

Priporočila v zvezi varnosti: 

 

✓ Proizvod ni razvrščen kot nevaren. 
✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri nanašanju izdelka, 

da bi se preprečilo tveganje od vdihavanja ter draženja kože in oči. 
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