Technische datasheet
Zwaluw® Fix-O-Chem (Styreenvrij)
tweecomponentenlijm voor chemische verankering, styreenvrij
beton, celbeton, metselwerk en holle stenen. Voor een solide
bevestiging van vensterkozijnen, rolgordijnen, leuningen, scharnieren
enz. in gebouwen. Als synthetisch reparatiecement voor beton.

Gebruiksaanwijzing

Product omschrijving
Fix-O-chem is een twee-componenten chemisch anker op styreenvrije
polyesterharsen voor een snelle verankering met een hoge hardheid.
Voor het verankeren van dynamisch belaste constructies,
bouwelementen, technische apparatuur of steigers. Geschikt voor
“heavy-duty” verankering in steen, beton, licht verankering in
cellenbeton en lichtgewicht beton, of voor matige tot zware lasten bij het
veiligstellen van hout, staalconstructies, secties, rails, bars, water
belangrijkste wedstrijden, etc. Zwaluw Fix-O-Chem kan blijvend
gebruikt worden gedurende de houdbaarheid door simpel door het
vervangen van de statische mixer en de schroefdop op de koker.

Voordelen
•

Styreenvrij.

•

Snelle doorharding.

•

Extreem strerk.

•

Voor massieve en holle wanden.

•

Direct gebruiksklaar., Geeft extreme stevigheid van verankerde
materialen zonder drukken 1 kN = 100 kg.

•

Voor draadeinden M8 tot M24.

•

Toepasbaar in alkalische omgeving.

•

Toepasbaar tot -5°C.

Applicaties
Zwaluw Fix-O-Chem kan worden gebruikt voor het verankeren van
draadeinden en schroeven in massieve en holle ondergronden als
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Boor de correcte opening van de voorgeschreven afmetingen
draadeind. Het is noodzakelijk om de opening grondig reinigen met
ronde borstel. Uitblazen met pomp. Breng het homogeen gemengde
materiaal in de geboorde opening. Gebruik de eerste 10 cm van het
materiaal na uitspuiten niet. Vul de opening voor 1/3 tot 1/2 met het
homogene materiaal. Plaats het draadeind of bout door te drukken en
met de klok mee draaien (zelfde als schroefdraad). Wacht tot materiaal
volledig is uitgehard voordat verankeringsitems worden bevestigd. Voor
verdere informatie download de Verwerkingsrichtlijn op de Zwaluw
Fix-O-Chem (SF) productpagina op www.denbraven.com en bekijk
“Tabel 1, Installatie parameters" voor de installatie parameters.

Technische datasheet
Zwaluw® Fix-O-Chem (Styreenvrij)
tweecomponentenlijm voor chemische verankering, styreenvrij
Aanvullende informatie
Applicatie temperatuur

-5°C till +35°C

Basis

Styrene-free
unsaturated
polyester resins

Consistentie

Thixotropic
paste

•

Uithardingstijd

20 till 360
minutes
depending on
temperature,
download the
Application
Guideline and
check "Table 2,
minimum curing
time" at page 3

Dichtheid

1,80 g/ml

Vorstbestendigheid gedurende
transport

Till -15°C

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Zettijd

2 till 90 minutes
depending on
temperature,
download the
Application
Guideline and
check "Table 2,
minimum curing
time" at page 3

Temperatuur bestendigheid

-5°C till +35°C

Usage

Fill opening for
1/3 till 1/2 with
Zwaluw
Fix-O-Chem

SF

Beperkingen
•

Verwerkingsrichtlijn op de Zwaluw Fix-O-Chem (SF) productpagina op
www.denbraven.com en bekijk "tabel 1, schoonmaak" en pagina 2 voor
de juiste reinigingsmethode.

Kan niet verwerkt worden met een luchtdrukpistool

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Fix-O-Chem
(SF) gaat gebruiken. Ondergronden dienen schoon, droog en
draagkrachtig te zijn. Voorafgaande de applicatie altijd een hechtproef
uitvoeren. Voor verdere informatie download de Verwerkingsrichtlijn op
de Zwaluw Fix-O-Chem (SF) productpagina op www.denbraven.com.

Schoonmaken
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Kleuren
•

Grijs

Verpakking
Koker 280 ml

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.

Gezondheid & veiligheid

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.

