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Sammensetning
Bindemiddel: Alkalisk vannglass
Composition • Binder: potassium water glass (silicate)

Grunnleggende
Krav i allmenne faglige regler og beskrivelser for mur- og pussarbeider og
forskriftsmessige krav må følges, så vel som opplysningene i dette databladet.
Basics: The general rules of building construction must be observed, as well as the information in this technical data
sheet.

Bruksområde
Fixit 493 styrker overflaten på mekanisk svake eller porøse sjikt av kalkmørtel eller
kalk/sementmørtel. Den forsterkede pussen kan dekkes av mineralbasert
overflatepuss eller mineralbasert maling.
Application Fixit 493 serves to solidify the outermost layers of weak and fragile
porous plasters of lime or lime-cement base. The solidified plasters
can be coated with mineral rendering. The surface must be clean,
dry and free of dust. Loose debris must be removed. Salinated
and moistened surfaces require a special investigation.
.

Blanding og påføring
Fixit 493 fortynnes med rent vann. Bruk 2- 4 deler vann til 1 del av Fixit 493,
avhengig av hvor mye underlaget suger. Overflaten må være ren, tørr og støvfri.
Løse rester må fjernes. Saltholdige og fuktige overflater krever særskilte
undersøkelser. Påføres med kost eller sprøyte inntil underlaget er mettet.
Processing Fixit 493 is diluted with clean water, applied with a brush or is sprayed using spray equipment until the
subsurface is saturated. Depending on the porosity of the subsurface, dilute the product with 2 - 4 parts of water.

Spesielle hensyn
Må ikke påføres under 5 °C (luft og underlag)
Kan ikke brukes på gipsbaserte underlag. Pusslaget som er styrket med Fixit 493 kan
dekkes vått i vått med ytre mineralsk pusslag. Alle bygningsdeler som ligger inntil
pusslaget som skal påføres Fixit 493 må tildekkes nøye. Søl av Fixit 493 utenfor
arbeidsområdet fjernes straks med vann.
Øyne og hud må beskyttes.
Special Instructions Do not apply below +5 ° C (air and substrate). Cannot be used on gypsum based plasters. The base
solidified with Fixit 493 can be covered wet in wet with outer mineral finish coat.
All adjacent structural parts must be well protected. Any contamination of Fixit 493 must be removed immediately

with water. Eyes and skin must be protected.
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Lagring
Kan lagres 6 mndr. i originale uåpnede kanner, frostfritt, uten oppheting og uten
direkte sollys
Storing Stores for 6 months in original unopened cans without frost, heat and direct sunlight .

Egenskaper
Forpakning

Type of packaging

Vekt pr. enhet

Quantity pr. unit

Forbruk

Consumption

Spann - Bucket
10 kg/Kanne – 10 kg/Can
200-800 g / m²

Characteristics
Packaging
Amount per unit of 10 kg / Canister
Consumption 200-800 g / m²
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