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TYCROC PREMIUM FIX 

 

Neitrāls, izturīgs pret pelējumu, krāsojams līmes-hermētiķis uz hibrīdpolimēra bāzes. 

 

PRODUKTA APRAKSTS 

• Nesatur silikonu, izocianātus un šķīdinātājus. 

• Sacietē gaisa mitruma ietekmē, bez smaržas. 

• Ātri sacietējošs: pirmo stundu laikā pēc izmantošanas polimerizācija notiek ļoti ātri. 

• Ļoti labas hermetizācijas īpašības, var krāsot ar akrila krāsām. 

• Augsta izturība pret novecošanos, UV staru un laika apstākļu kaitīgo ietekmi. 

 

IZMANTOŠANA 

• Tycroc celtniecības plākšņu savstarpējai līmēšanai, kā arī līmēšanai uz citām virsmām. 

• Līmēšanas darbiem  iekštelpās un āra apstākļos. 

• Izmantot līstu, profilu, izolēšanas materiālu kā arī dekoratīvo flīžu u.c. piestiprināšanai. 

• Lieliska saķere ar metāla un citām virsmām (piemēram, alumīniju, cinkotu tēraudu, varu, stiklu, PVC, betonu, koku, 

ķieģeli, akmeni u.c.). 

• Laba saķere ar mitrām virsmām. 

• Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību: izturīgs pret tīra, sāļa un cieta ūdens, sadzīves ķīmijas uz ūdens bāzes un 

nelielu daudzumu ogļūdeņradi saturošu līdzekļu, atšķaidītu skābju un sārmainu vielu iedarbību. 

• Izvairīties no produkta saskares ar šķīdinātājiem vai ilgstošas saskares ar hlorētu ūdeni. 

 

TEHNISKIE DATI 

 
Īpašība 

 
Mērvienība 

 
Vērtība 

Veids          hibrīda polimērs 

Plēves veidošanās laiks minūte 50-70 

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 3-4 

Blīvums g/cm³ 1,44 

Noturība pret plūstamību, (ISO 7390) mm 0 

 
Sacietējuša hermētiķa īpašības 
Kustības spēja, (ISO 11600) % ± 25 

Pagarinājums pārlaužot, (ISO 8339) % 425 

Stiepes izturība, (ISO 8339) N/mm2 0,60 

Modulis pie 100% pagarinājuma, (ISO 8339) N/mm2 0,32 

Cietība (stiprinājums A)  apm. 23 

Ekspluatācijas temperatūra °C                    -40 līdz +80 

Norādītie parametri ir izmērīti +23°C temperatūrā un 50% relatīvā gaisa mitrumā. 
 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 

• Uzklāt uz tīras, sausas un no putekļiem attīrītas virsmas. 

• Tīrākam rezultātam ieteicams izmantot krāsošanas lenti. 

• Izlīdzināt ar ziepjūdeni. Kārtīgi piespiest hermētiķi pie pamatvirsmas. 

• Izvairīties no produkta saskares ar asfaltu vai bitumenu. Sargāt no alkoholu saturošiem produktiem (tie kavē 

polimerizāciju). Lietotāja uzdevums ir pārbaudīt produkta saķeres, ķīmisko īpašību un ierīces adhēzijas pakāpes 

piemērotību pamatvirsmai. 

 

UZGLABĀŠANA 

Neatvērtā veidā oriģināliepakojumā, mitrumdrošā vietā 24 mēnešus no ražošanas datuma, kas norādīts uz 

iepakojuma. Uzglabāt labi ventilējamā telpā ar maksimālo temperatūru 30°C. 
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IEPAKOJUMS 

290 ml tūbiņa, 12 tūbiņas kastē / 600 ml tūbiņa, 20 tūbiņas kastē. 

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

• Līdzeklim iekļūstot acīs, acis rūpīgi izskalot un vērsties pie ārsta pēc konsultācijas. 

• Izvairīties no ilgstošas saskares ar ādu. 

• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

mailto:info@tycroc.com
http://www.tycroc.com/

