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Zastrzeżenia: Informacje i wskazówki zawarte w niniejszej karcie danych technicznych są wynikiem naszych badań i doświadczeń w momencie ich publikacji, każda wersja danych 
technicznych jest określona w odniesieniu do daty jej wersji. Najnowsza wersja karty danych technicznych zastępuje wszystkie poprzedzające ją wersje, przy czym klient zostaje 
poinformowany, że taka najnowsza wersja może zawierać zmiany techniczne, które należy brać pod uwagę, używając odnośnych produktów. Najnowszą wersję karty danych technicznych 
można znaleźć na stronie www.agc-yourglass.com lub uzyskać na żądanie w lokalnym punkcie kontaktowym firmy AGC. Przed użyciem produktów firmy AGC klient powinien regularnie 
sprawdzać, czy istnieje jakakolwiek uaktualniona wersja karty danych technicznych. Ponieważ AGC Glass Europe nie ma kontroli nad modalnością zastosowań, nie ponosimy 
odpowiedzialności za rezultaty ani za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania. Ponieważ forma i jakość podłoża oraz warunki 
przeprowadzania prac są poza naszą kontrolą, biorąc za podstawę kartę danych technicznych, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające z tych 
czynników i warunków. Dlatego też zalecamy, aby zawsze przeprowadzać test zależnie od specyficznych okoliczności lokalnych. W  maksymalnym zakresie dozwolonym prawnie AGC Glass 
Europe zastrzega sobie prawo do modyfikowania właściwości i prezentacji swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Firma AGC Glass Europe przygotowała informacje zawarte w 
niniejszej karcie danych technicznych w dobrej wierze i tak precyzyjnie, jak to możliwe, ale nie może brać odpowiedzialności za niedokładności lub pomyłki w druku. 

 
AGC Glass Europe Headquarters – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgia  

Telefon alarmowy (codziennie całodobowo): +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DE) - www.agc-yourglass.com 
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DANE TECHNICZNE 
  

Baza: Farba dekoracyjna 

Zakres zastosowania: 
Panele ze szkła dekoracyjnego: Lacobel (T) / Matelac (T) 
firmy AGC 

Podłoże: Szkło 

Kolor: Różne kolory 

Gęstość: 1,2 - 1,5 kg/dm³ 

Zawartość cząstek stałych (ciężar): 60-80% 

Lepkość (CF4 przy 20°C): 110-130 s 

Minimalna temperatura stosowania: +15°C 

Utwardzanie: Schnięcie na powietrzu 

Temperatura schnięcia: 20-40°C 

Czas schnięcia: 1-2 h 

Wytrzymałość: Odporność na wodę, detergent. Brak odporności na 
alkohole oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne. 

 
PRODUKT 
FIX-IN TU (-T) firmy AGC to farba wykończeniowa, której 

można użyć do naprawy małych zarysowań lub otworów 
(do 25mm2) w warstwie farby na panelach ze szkła 
dekoracyjnego Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T 
firmy AGC bez folii bezpiecznej Safe+. 

 
OKRES TRWAŁOŚCI 
Unikać narażania na bezpośrednie nasłonecznienie (UV). 
9 miesięcy w nieotwieranym, szczelnym opakowaniu w 
chłodnym i suchym miejscu przy temperaturze od +5°C do 
+30°C oraz względnej wilgotności +/- 50%.  
Zużyć przed upływem daty ważności, patrz opakowanie. 
 

OPAKOWANIE 
Szklane butelki 5 x 20 ml 
 

POWIERZCHNIE 
Typ: szkło, miejscowo zarysowana/uszkodzona warstwa 
farby (do 25mm2) na szkle Lacobel / Matelac / Lacobel T / 

Matelac T firmy AGC 
Safe+: nie stosować na tych powierzchniach 
Stan powierzchni: czysta, sucha, odpylona i 

odtłuszczona. Zanieczyszczenia na powierzchni mogą 
wpływać na przyczepność  farby wykończeniowej FIX-IN 
TU (-T) firmy AGC i należy je usunąć mechanicznie, a 
następnie wykonać odtłuszczanie. 
 

 

 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć butelką FIX-IN TU 
(-T) firmy AGC. 
Nakładać FIX-IN TU (-T) firmy AGC pędzlem cienką 
warstwę na szkło na miejscowo uszkodzoną warstwę farby. 
Pozostawić farbę wykończeniową do wyschnięcia. Ciepłe 
powietrze przyspiesza proces schnięcia. 
FIX-IN TU-T farba wykończeniowa dla produktów  Lacobel 
T / Matelac T musi być użyta po zahartowaniu szkła. 
 

ZALECENIA DOTYCZĄCE BHP 
Stosować zwykłe przemysłowe środki higieny i ochrony. 
Używać rękawic ochronnych.  
Więcej informacji znajduje się na etykiecie lub w karcie 
charakterystyki.  
 

UWAGI I ZALECENIA 
Mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze. 
Zestalonej farby wykończeniowej nie można rozcieńczyć. 
 

UTYLIZACJA 
Opróżnić opakowanie i zutylizować pozostałości produktu 
oraz pojemniki z przyklejonymi resztkami produktu zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 
 
 

 


