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Popis produktu  

ThermoShield FixPlus je 
koncentrovaný základní 
(penetrační) nátěr pro snížení 
nasákavosti minerálních podkladů.  

Látky složení  

Polyakrylátová disperze,  
glykolether, voda, konzervační 
látka.  

Skupina produktu/GIS-CODE  

    M-GF01  

Oblast použití  

ThermoShield FixPlus zpevňuje 
všechny omítkové podklady, není-li 
jejich nosnost dostatečná, a snižuje 
jejich nasákavost 

. Specifické vlastnosti  

ThermoShield FixPlus má velmi 
dobrou penetraci podkladu a rychle 
schne. Je difúzně otevřený, je 
prostý výparů a ředidel a má 
vysokou konečnou pevnost.  

Parametry materiálu  

materiálové charakteristiky 
   - hustota při 20 ° C 
   1,01 -1,02 kg / m3 
   dle DIN 53217- PH hodnota 
   7,50- 8,00 při 20 ° C 

VOC-Nariadenie EU: 

Od 01.01.2010 je hraničná 
hodnota náterových látok ( Prod.-
Kat.č.) na základe vody ( Wb ) pre 
nátery a moridlá  na stavebné 
konštrukcie = 30g/l. 

   Tento produkt obsahuje < 2 g / l VOC 

   Příprava podkladu  

Hrubá omítka: začišťovaná místa: 
očistit, fluátovat (fluorokřemičitanem 
vápenatým) 

Beton: očistit a zvláště pečlivě 
odstranit zbytky separačního 
postřiku bednění, popřípadě použít 
vysokotlaký čistič 

Nenosná stará povrchová 
úprava: dle druhu povrchové 
úpravy materiál omýt, odstranit 
mořením nebo vysokotlakým 
čističem popřípadě přehřátou párou 

 

 

 

 

 Zpracování  

ThermoShield FixPlus se nanáší 
podle vlastností podkladu ředěný 
v poměru 1:1 až 1:4 objemových 
dílů vodou.  

Lze jej nanášet štětcem, válečkem 
nebo nástřikem. Při stříkání je nutno 
vzít v úvahu ztrátu vznikající 
tvorbou rozstřiku. Při zpracování je 
nutno rovněž dbát na to, aby se 
nepracovalo při teplotě nižší, než je 
minimální teplota pro tvorbu filmu (5 
°C). To platí i pro celkovou dobu 
schnutí. Ve většině případů 
postačuje jeden penetrační nátěr. 
Při extrémní nasákavosti podkladu 
může být nutno provést druhý nátěr. 
Doba schnutí před aplikací dalších 
nátěrů ThermoShield činí 4-5 hodin. 
ThermoShield FixPlus musí 
uschnout a dosáhnout matového 
lesku.  

Spotřeba  

Střední spotřeba nátěru 
ThermoShield FixPlus se pohybuje 
kolem 120 ml/m2 . Spotřebované 
množství závisí na struktuře a 
nasákavosti podkladu a je nutno je 
zjistit pomocí zkušebních nátěrů.  

Čištění nářadí  

Válečky a štětky je třeba řádně 
vymýt vodou ihned po používání 

   Uskladnění a přeprava  

ThermoShield FixPlus přepravovat 
a skladovat v chladu, ale ne v 
mrazu. Načaté nádoby dobře 
uzavřít a co nejdříve spotřebovat. 
Doba uskladnění: 12 měsíců od 
data výroby.  

Forma dodání  

5 litrů nebo 10 litrů koncentrát. Jiné 
velikosti nádob na vyžádání.  

Likvidace  

K recyklaci dávat pouze zcela 
prázdné nádoby. Zbytky produktu 
odevzdat do příslušných sběrných 
míst. Kód odpadu č.. 080120 podle 
EU seznamu odpadů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní údaj 

Obsah technické zprávy nezakládá 

slučitelný právní vztah. 

Spotřebitel/kupce má v každém 

případě před použitím vyzkoušet 

použitelnost materiálu při 

podmínkách v praxi. Nevpustit do 

kanalizace, toků nebo půdy. 

Udržovat od potravin, nápojů a 

krmiv. Chránit před dosahem dětí. 

Chránit vhodnými opatřeními 

plochy, s nimiž nepracujete. Chránit 

oči a pokožku před ostříkáním. 

Vzniklý opar ze stříkání 

nevdechovat při výkonu stříkání. 

Vznikem nového technického listu 

podmíněného vylepšením produktu, 

ztrácejí předkládané údaje svou 

platnost. Provedené údaje byly sta-

noveny SICC GmbH laboratorně a 

v praxi jako směrné hodnoty. 

Informace o produktu podléhají 

podle nejlepších znalostí a 

odpovídají nešnímu stavu techniky. 

Vlivy prostředí, pracovní materiály, 

aplikační přístroje a aplikační 

techniky jsou mimo našeho vlivu, a 

tak i mimo naši odpovědnosti.   

 

 

 

 

 

 

Dovozce 

 PEPO CZ s.r.o. Dlouha 199/12 

 PSC  664 54,  CZ 

tel-+420 544210750 

info@thermoshield.cz 

    www.thermoshield.cz 
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