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Odmítnutí odpovědnosti: Údaje a pokyny v tomto technickém listu odpovídají výsledkům našich testů a zkušeností v době jeho publikace a každá verze technického listu je označena datem 

příslušné revize. Nejnovější verze technického listu nahrazuje veškeré jeho předchozí verze a zákazník bere na vědomí, že tato poslední verze může obsahovat technické změny, které je 
nutné vzít při používání příslušných produktů v úvahu. Poslední verzi technického listu si lze přečíst na www.agc-yourglass.com nebo si ji vyžádat od vašeho místního zástupce společnosti 
AGC. Zákazník by si měl před použitím produktu od AGC ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze technického listu. Vzhledem k tomu, že AGC Glass Europe nemá žádnou kontrolu nad 
různými způsoby použití, nemůžeme nést odpovědnost za výsledky ani za poškození vyplývající z nesprávného nebo z neodpovídajícího použití. Vzhledem k tomu, že provedení a kvalita 
substrátu a podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme nést odpovědnost na základě tohoto technického listu za škody přímo či nepřímo vyplývající z těchto faktorů a podmínek. 
Proto doporučujeme vždy provádět testování podle konkrétních místních podmínek. AGC Glass Europe si vyhrazuje v maximálním rozsahu, který umožňují související zákony, právo 
modifikovat charakteristiku a prezentaci svých produktů bez předchozího upozornění. Společnost AGC Glass Europe vypracovala údaje obsažené v tomto technickém listu v dobré víře a 
pokud možno nejpřesněji, avšak nemůže odpovídat za nepřesnosti ani za tiskové chyby.  
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Technický l is t  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
  

Základ: Syntetická disperzní směs 

Konzistence: Kapalina 

Tvrzení: Vysoušením 

Barva: Bílá 

Hustota (DIN 53479): Přibl. 1,01 kg/dm³ 

Viskozita podle Brookfielda (mPa.s): Přibl. 50 – 100 mPa.s 

Doba sušení při 21°C a 50% RH (*): 30 – 60 minut na cementových substrátech  

60 – 90 minut na substrátech s omezenou porózitou 

přibl. 4 hodiny na dřevěných substrátech a dřevotřísce 

Odolnost vůči teplotě: 0°C až +50°C 

Celkový obsah pevných látek: Přibl. 20% 

Spotřeba materiálu (*): 100-200 ml/m², v závislosti na rychlosti absorpce stěny a 
použitých prostředcích 

 
(*)Mění se podle podmínek prostředí, jako je teplota, vlhkost, substrát, apod.

PRODUKT 
AGC FIX-IN PR je primer neobsahující rozpouštědla k 
použití na porézní povrchy. Používá se ve spojení se 
silikony AGC FIX-IN SL. 
 

CHARAKTERISTIKA 
- Připraveno k použití 
- Vysoké pokrytí 
- Neobsahuje rozpouštědla 
- Velmi snadné použití 
- Rychle schne 
- 

Mirox 4Green

- Pouze pro použití ve vnitřních prostorech 
- Váže prach 
- Zvyšuje přilnavost na porézních stěnách 
- Po vysušení je čirý  
 

POUŽITÍ 
Produkt AGC FIX-IN PR je primer na vodné bázi k 
předběžnému ošetření absorbujících a neabsorbujících 
minerálních povrchů, se kterými se spojují produkty AGC 
Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE nebo Mirox 4Green 
spolu nebo bez ochranné fólie Safe+.   
Produkt AGC FIX-IN PR též váže prach a působí jako 
přísada ke zvyšování přilnavosti k porézním substrátům. 
Produkt AGC FIX-IN PR je též vhodný k předběžnému 
ošetření některých povrchů nepodléhajících vlhkosti (např. 
beton) a neminerálních materiálů podléhajících vlhkosti,  
 

jako je např. dřevo, dřevotříska a OSB desky. 

 
BALENÍ 

 
DOBA SKLADOVATELNOSTI 
12 měsíců v neotevřeném obalu v chladném a suchém 
místě při teplotě mezi +5°C a +25°C.  Použijte do data 
ukončení trvanlivosti, viz obal. 
 

POVRCHY 
Produkt AGC FIX-IN PR je třeba aplikovat na rovný, suchý, 
čistý a hladký povrch bez prachu, mastnoty, nerovností a 
prasklin. Zbytky starého lepidla mohou ovlivnit lepivost a je 
nutné je odstranit mechanicky a dále zbavit mastnoty.  
 

VYSUŠENÍ 
Produkt AGC FIX-IN PR schne odpařováním vody. Po 
vysušení se tvoří film odolný vůči běžnému stárnutí.  

 
APLIKACE PRIMERU 
Produkt AGC FIX-IN PR má být před použitím 
aklimatizován na pokojovou teplotu. Před použitím dobře 
zatřepejte. 
Válečkem nebo štětcem natřete nezředěný primer z 
nádoby na povrch. Nenalévejte primer na povrch. 
Pro velmi porézní a silně absorbující povrchy se 
doporučuje další vrstva primeru. Tuto další vrstvu natřete 
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až po úplném vyschnutí první vrstvy. Ponechte primer 
úplně vyschnout (viz technické údaje). 
 
Nedokonalé vyschnutí má nepříznivý účinek na konečný 
výsledek. Může vést ke snížené přilnavosti. 

Nevytvrzený produkt AGC FIX-IN PR lze odstranit z 
použitého materiálu a nástrojů vodou. 
 
DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOSTI 
Používejte obvyklé průmyslové hygienické postupy. 
Používejte ochranné rukavice. Další informace naleznete 
na štítku nebo v bezpečnostním listu.  

 
 

POZNÁMKY - DOPORUČENÍ 
- Nikdy nepoužívejte na povrchy, které nejsou chráněny 

proti možnosti stoupající vlhkosti. 
- Nikdy nepoužívejte na povrch obsahující příliš mnoho 

vlhkosti. 
- Produkt AGC FIX-IN PR nezabrání stoupající vlhkosti 

na povrchu. 

- Nepoužívejte primer při teplotě pod 15°C nebo nad 25°C. 
- Minimální teplota substrátu má být alespoň 15°C. 
- Maximální relativní vlhkost prostředí je 75%. 
- Primer neřeďte.  

 


