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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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TECHNICKÉ ÚDAJE 
  

Základ: Dekorativní barva 

Oblast použití: Dekorativní skla: AGC Lacobel (T) / Matelac (T) 

Použití na povrchy: Sklo 

Barva: Různé barvy 

Hustota: 1,2 - 1,5 kg/dm³ 

Obsah pevných látek (hmotnost): 60-80% 

Viskozita (CF4@20°C): 110-130s 

Minimální teplota pro aplikaci: +15°C 

Tvrzení: Schnutí na vzduchu 

Teplota vysoušení: 20-40°C 

Doba schnutí: 1-2 hod. 

Odolnost: Odolná vůči vodě a detergentům. Není odolná vůči 
alkoholům, alifatickým ani aromatickým uhlovodíkům. 

 
PRODUKT 
AGC FIX-IN TU (-T) (Touch-up) je barva k použití na 

opravy drobných rýh nebo dírek (do 25mm2) v nátěru 
dekorativních skel AGC Lacobel / Matelac/ Lacobel T / 
Matelac T bez ochranné folie Safe+. 

 
DOBA SKLADOVATELNOSTI 
Zamezte kontaktu s přímým slunečním světlem (UV). 
9 měsíců v neotevřeném a utěsněném obalu na chladném 
a suchém místě při teplotě mezi +5°C a +30°C a relativní 
vlhkosti +/- 50%.  
Použijte do data ukončení trvanlivosti, viz obal. 
 

BALENÍ 
5 x 20 ml skleněné lahvičky 
 

POVRCHY 
Druh: sklo, místně poškrábaný nebo poškozený lak (do 

25mm2 ) na produktech AGC Lacobel / Matelac/ Lacobel T 
/ Matelac T 
Safe+: není určeno k použití na tomto druhu povrchu 
Stav povrchu: čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. 

Povrchové nečistoty mohou ovlivnit přilnavost  
barvy AGC FIX-IN TU (-T) a musí být mechanicky 
odstraněny a následně musí být povrch odmaštěn. 
 
 

 

 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Před použitím lahvičku s AGC FIX-IN TU (-T) důkladně 
protřepejte. 
Barvu AGC FIX-IN TU (-T) aplikujte štětečkem v tenké 
vrstvě na sklo v místě poškození laku.  
Ponechte opravnou barvu vyschnout. Horký vzduch urychlí 
proces schnutí. 
FIX-IN TU -T opravná barva pro skla Lacobel T/ Matelac T 
musí být používána až po tepelném zpracování. 
 
 

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

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ 
V barvě se mohou vyskytnout drobné rozdíly. 
Ztuhlá opravná barva se nesmí ředit. 
 

LIKVIDACE 
Prázdné obaly, zbytky produktu a lahvičky likvidujte podle 
místních oficiálních předpisů. 
 
 

 


