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Groep : Impregneermiddelen 
   
Omschrijving : Een watergedragen fixeermiddel voor binnen en buiten op basis van 

een acrylaat-copolymeerdispersie 
   
Eigenschappen : - Heft zuigingsverschillen op en vermindert de zuiging van poreuze 

(zuigende) ondergronden 
- Verbetert de hechting van dispersie-muurverven op de ondergrond 

en vermindert kleur- en glansverschillen in de afwerklaag 
- Hoog indringend vermogen, ook in zeer fijn poreuze ondergronden 
- Fixeert en verbetert de samenhang van licht poederende en 

zandige ondergronden 
- Geurarm 
- Verbetert de samenhang, elasticiteit en watervastheid van 

reparatiemiddelen op basis van cement, gips e.d. 
- Voor zowel binnen als buiten  
- Waterverdunbaar 
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo 

   
Toepassing : - Zowel binnen als buiten op fijn poreuze ondergronden; FLUWEX 

FG fixeermiddel verbetert de hechting en vermindert de zuigkracht 
van fijn poreuze ondergronden bij afwerking met dispersie-
muurverven, lijmen, pleistermaterialen, reparatiemiddelen. 

- Als toeslagmiddel voor cement- en gipshoudende 
reparatiemiddelen en lijmen, waardoor de samenhang, elasticiteit 
en watervastheid verbetert. 

   
Werkschema : - Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren 

e.d. uithalen. 
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen, zoals vuil, vet, stof, 

betonslikhuid en algen. 
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatie-

middel.  
- Sterk zuigende en poreuze ondergronden, zoals gasbeton en 

onbehandeld metselwerk voorstrijken met FLUWEX FG 
fixeermiddel, eventueel verdund met water (max. 30%). 

 Indien FLUWEX FG fixeermiddel bij de eerste behandeling direct in 
de ondergrond trekt de behandeling na droging herhalen. 

- Rulle ondergronden, zoals zanderige pleisterlagen, onbehandelde 
spuitpleister (spack) en licht poederende muurverflagen 
behandelen met FLUWEX FG fixeermiddel, 1:1 verdund met water. 
Behandeling herhalen tot een samenhangende, vaste ondergrond 
is bereikt. 

- Afwerken met FLUWEX muurverven (zie product-informatieblad). 
- Toeslagmiddel: Maak het reparatiemiddel aan volgens de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking met een ondermaat water. 
 Stel de verwerkbaarheid in door toevoegen van FLUWEX FG 

fixeermiddel. 
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Opmerking : FLUWEX FG fixeermiddel niet toepassen op niet-zuigende 
ondergronden.  

   
Verpakking : 1 liter flacon, 5 liter jerrycan 
   
   
TECHNISCHE GEGEVENS 
   
Verwerking : Langharige Witborstel/Blokwitter (Prof) 
Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag tijdens de 

verwerking en droging niet beneden 5° C en boven 30° C komen, 
aangezien dan geen optimale filmvorming plaatsvindt. 
Relatieve vochtigheid tijdens verwerking: maximaal 80%.  
Goed ventileren. 

Droogtijden : Bij 20 C, 65% RV: 
- Kleefvrij          : na 2 uur 
- Overschilderbaar    : na 6 uur 

Dichtheid : 1,02 kg/dm
3
 

Overschilderbaar : Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf. 
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%. 

Vaste stofgehalte : 16,6% (v/v) 
Viscositeit : Dun vloeibaar 
Verdunning : Water 

Gereedschap e.d. reinigen met water 
Rendement : Het rendement is afhankelijk van de zuiging en structuur van de 

ondergrond. 
Ca. 7 - 9 m

2
 per liter, onverdund op sterk zuigende ondergrond 

Glansgraad : FLUWEX FG Fixeermiddel behoort in de ondergrond te trekken. 
Voorbehandeling voortzetten tot de zuiging van de ondergrond 
vermindert.  
Wanneer FLUWEX FG Fixeermiddel niet in de ondergrond trekt, 
gaarne contact opnemen met onze Technische Dienst. 

Houdbaarheid  : Tenminste 1 jaar, indien opgeslagen op een koele plaats in goed 
gesloten verpakking (vorstvrij). 

Kleur : Kleurloos na droging. Melkachtig in verpakking 
 


