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Disclaimer: De gegevens en richtlijnen in dit technisch informatieblad zijn het resultaat van onze testen en ervaring op het moment van publicatie. Elke versie van het technisch informatieblad 

wordt geïdentificeerd aan de hand van de revisiedatum. De laatste versie van het technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. De klant wordt geacht te weten dat deze laatste 
versie technische veranderingen kan bevatten die in overweging moeten worden genomen bij het gebruik van de desbetreffende producten. De laatste versie van het technisch informatieblad 
is te raadplegen op www.agc-yourglass.com of kan op verzoek worden verkregen van uw lokale AGC-contactpersoon. Voorafgaand aan het gebruik van AGC-producten moet de klant 
regelmatig nagaan of er een nieuwe versie bestaat van het technisch informatieblad. Aangezien AGC Glass Europe geen controle heeft over de toepassingsmethoden kunnen wij niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de resultaten en voor enigerlei schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of gebruik dat niet is aangepast aan de omstandigheden. 
Aangezien het ontwerp en de kwaliteit van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle vallen, zijn wij  niet aansprakelijk op basis van dit technisch informatieblad 
voor schade die direct of indirect voortvloeit uit deze factoren en omstandigheden. Wij raden daarom aan om altijd een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke 
omstandigheden. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt AGC Glass Europe zich het recht voor om de kenmerken en presentatie van haar producten 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. AGC Glass Europe heeft de in dit technisch informatieblad opgenomen informatie in goed vertrouwen en zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, 
maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onnauwkeurigheden of drukfouten. 

Hoofdkantoor AGC Glass Europe – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – België 

Telefoonnummer voor noodgevallen (24/24, 7/7): +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DU) - www.agc-yourglass.com 

 
FIX-IN SA 
 
Technisch informat ieblad   

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
  

Basis: 
Mengsel van oplosmiddelen en hechtingsverhogende 
middelen 

Consistentie: Vloeistof 

Uitharding: Fysische droging 

Specifieke zwaartekracht: 1,0 g/ml 
.

PRODUCT 
AGC FIX-IN SA is zowel een reiniger als een 
hechtingsverhogend middel. AGC FIX-IN SA zorgt voor een 
betere hechting van afdichtingsmiddelen/lijmen aan niet-
poreuze ondergronden waaronder metalen en plastics 
(zoals AGC’s Safe+ veiligheidsfolie) op AGC Lacobel, 
Matelac, Mirox MNGE, Mirox 4Green.  
 

KENMERKEN 

Versterkt de hechting aan niet-poreuze materialen. 
Resulteert in een grotere eindsterkte (tot wel 25%) voor 
AGC FIX-IN SL. 
 

TOEPASSINGEN 
AGC FIX-IN SA moet worden gebruikt op AGC’s Safe+ 
veiligheidsfolie voorafgaand aan het aanbrengen van AGC 
FIX-IN SL. 
AGC FIX-IN SA reinigt ondergronden bij lijmen of afdichten. 
 

VERPAKKING 
Kleur: doorzichtig 
Verpakking: Blik 450 ml 
 

HOUDBAARHEID 
24 maanden in de ongeopende spuitbus op een koele en 
droge bewaarplaats bij temperaturen tussen +5°C en 
+25°C.  
Te gebruiken voor de uiterste houdbaarheidsdatum, zie 
verpakking. 
 

OPPERVLAKKEN 
Type: alle niet-poreuze oppervlakken 

AGC Glass Europe raadt aan om eerst de geschiktheid te 

testen. 
 

TOEPASSING 
Breng AGC FIX IN SA in blik met een doek aan op het 
materiaal, bv. de Safe/Safe+ veiligheidsfolie. Vervang de 
doek regelmatig wanneer hij vuil is. Het volstaat alleen de 
stroken te behandelen die gelijmd moeten worden, maar 
soms is het makkelijker het hele oppervlak te behandelen. 
Laat AGC FIX-IN SA ongeveer 5 minuten verdampen 
voordat u de delen verlijmt of afdicht. Lijmverbindingen 
moeten tot stand worden gebracht binnen 8 uur nadat AGC 
FIX-IN SA oppervlakte-activator is aangebracht. 
 

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSADVIES 
Pas de gebruikelijke industriële hygiënische 
voorzorgsmaatregelen toe. Raadpleeg het etiket of het 
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.  
Zorg dat de ruimte voldoende is geventileerd. 
 

OPMERKINGEN 
Niet gebruiken op poreuze oppervlakken, zoals houten 
constructies.  
AGC FIX-IN SA nooit gebruiken op de glaszijde van AGC 
Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE, Mirox 4Green. 
AGC FIX-IN SA laat een witte film achter op de ondergrond. 
Breng AGC FIX-IN SA alleen aan op het gebied dat gelijmd 
moet worden. 
 

VERWIJDERING 
Leeg de verpakking en verwijder conform  
de lokale regelgeving.  

 


