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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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FIX-IN SA 
 
Technický l is t  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
  

Základ: Směs rozpouštědel a přísad ke zvýšení přilnavosti 

Konzistence: Kapalina 

Tvrzení: Vysoušením 

Specifická hmotnost: 1,0 g/ml 
. 

PRODUKT 
AGC FIX-IN SA (Surface Activator) je čistící prostředek a 
současně přísada ke zvýšení přilnavosti. Produkt AGC FIX-
IN SA zvyšuje přilnavost tmelů a lepidel k neporézním 
povrchům, jako jsou kovy a plasty (např. ochranný podklad 
Safe+ od AGC), Lacobel, Matelac, Mirox MNGE a Mirox 
4Green od AGC.  
 

CHARAKTERISTIKA 

Zvyšuje přilnavost k neporézním materiálům. Vede k vyšší 
konečné pevnosti (až do 25%) produktu AGC FIX-IN SL. 
 

POUŽITÍ 
Produkt AGC FIX-IN SA se používá na ochranný podklad 
Safe+ od AGC před aplikací AGC FIX-IN SL. 
Produktem AGC FIX-IN SA se čistí povrchy při spojování a 
tmelení. 
 

BALENÍ 
Barva: čirá 
Balení: plechovka 450 ml 
 

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

POVRCHY 
Druh: všechny neporézní povrchy 

Společnost AGC Glass Europe doporučuje provedení 
předběžného testu kompatibility. 
 
 

POUŽITÍ 
Produkt AGC FIX IN SA v plechovém obalu se aplikuje 
hadříkem na materiál, např. ochranný podklad Safe+. 
Při znečištění ubrousek pravidelně vyměňujte. Postačuje 
aplikovat materiál pouze na části, které budou spojovány, 
ale někdy je snadnější jej aplikovat na celý povrch. 
Ponechte produkt AGC FIX-IN SA odpařovat přibližně 5 
minut před spojováním nebo tmelením. Spojení musí být 
učiněno do 8 hodin po nanesení povrchového aktivátoru 
AGC FIX-IN SA. 
 

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOSTI 
Používejte obvyklé průmyslové hygienické postupy. Další 
informace naleznete na štítku nebo v bezpečnostním listu.  
Dostatečně vyvětrejte. 
 

POZNÁMKY 
Nepoužívejte na porézní povrchy, jako jsou dřevěné 
konstrukce.  
Nepoužívejte AGC FIX-IN SA na skleněnou stranu výrobků 
AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE a Mirox 
4Green. 
Produkt AGC FIX-IN SA zanechává na substrátu bílý opar. 
Aplikujte produkt AGC FIX-IN SA  pouze na plochu, která 
bude spojována. 
 

LIKVIDACE 
Prázdný obal likvidujte podle místních předpisů.  

 


