
 
 
Teknik broşür 

FIX RAPID 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi 
ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz 
kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen 
ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, 
aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 

 

Sabitleme amaçlı hızlı sertleşen çimento 
 

Açıklama 
 
FIX RAPID, su ilave edildikten hemen sonra 
sertleşme reaksiyonu gösteren hızlı sertleşen bir 
çimentodur. 

 

Uygulama alanları 
 
FIX RAPID, hızlı onarımlar, sabitleme, kenetleme, 
oyukların veya deliklerin kapatılması, vb. ve 
genellikle önemli derecede dayanıklılık ve hızlı 
çalışma ihtiyacı olan durumlar için uygundur. FIX 
RAPID, bina içi ve bina dışı uygulamalarda 
zeminlere, duvarlara veya tavanlara uygulanabilir. 

 

Teknik veriler 
 

Yapı:  çimento esaslı toz 

Renk:  gri 

Su ihtiyacı: Ağırlıkça %30 FIX RAPID 

Kuru harç birim  

hacim ağırlığı:  1,2  0,1 kg/l 

Klorür iyonu içeriği: %0,00  

Basınç dayanımı 

24 saat: > 30,0 N/mm2  
28 gün: > 40,0 N/mm2 

Bükülme dayanımı: > 6,0 N/mm2 

Kullanım süresi:  +20oC'de 1,5-2 dakika  

İlk sertleşme:  2 dakika 

Son sertleşme:  3 dakika 

 

Kullanım talimatları 
 
1. Yüzeyin hazırlanması 
Alt tabaka temiz olmalı, üzerinde yağ, toz, gevşek 
madde vb. bulunmamalı ve FIX RAPID 
uygulanmadan önce iyice ıslatılmış olmalıdır.  
 
2. Uygulama 
FIX RAPID, yama veya sabitleme işlerine uygun 
homojen, topaksız bir macun elde edilene kadar 
sürekli karıştırarak suya azar azar ilave edilir. 
Karıştırma süresi 1 dakikayı aşmamalıdır. Kısa 
çalışma süresinden ötürü her seferinde az 
miktarda karışım yapılması tavsiye edilir.  

 
 
 

Tüketim 
 
1 litre sertleşmiş karışım hazırlamak için yaklaşık 
1,6 kg FIX RAPID gereklidir. 

 

Ambalaj 
 
4 kg. 

 

Raf ömrü - Saklama  
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve dona 
karşı korunan alanlarda saklanması durumunda 
üretim tarihi itibariyle 12 ay. 

 

Notlar 
 
 Uygulama esnasındaki sıcaklık en az +5oC 

olmalıdır. 

 FIX RAPID'e temas edecek olan metal 
yüzeyler uygun bir pas önleyici kaplama ile 
korunmalıdır. 

 Yoğun işin yapıldığı ya da fazla kalınlık 
gerektiren uygulamalar için FIX RAPID, su 
ilave etmeden önce hacim olarak 1-3 parça 
kum ile karıştırılabilir. Bu durumda sertleşme 
süresinde biraz artış olacaktır. Ayrıca normal 
çimento ilave ederek sertleşme süresi istendiği 
şekilde uzatılabilir. 

 Uygulama esnasında kauçuk eldiven 
kullanılması tavsiye edilir. 

 Sertleşmeye başlamış olan malzeme su ile 
yeniden yumuşatılmamalıdır. 

 Kullanılan aletler, uygulamadan hemen sonra 
su ile temizlenmelidir. 

 Ürün, su ile alkali özellik gösteren ve tahriş 
edici ürün grubunda olan çimento ihtiva eder. 

 Ambalaj üzerinde yer alan güvenli kullanım 
talimatlarını ve tedbirlerini inceleyiniz. 
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