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Rep & Fix_10 kg

Egenskaber
Rep & Fix er en fleksibel cementbaseret letfiller, klæbe- og
reparationsmasse.

Let at blande

God fyldeevne

Synker ikke

Anvendelse

Anvendes til reparation af puds, beton, sten m.v. både inden- og udendørs.
Der kan skrues og sømmes i reparationen.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. 

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Spartelmassen påføres og udjævnes.
Kan påføres i lagtykkelse 1-30 mm.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring

Påfør og udjævn med bredspartel.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Blanding: Bland 1 kg pulver med 0,4-0,45 liter vand, alternativt 1 del vand til 3-3,3 dele pulver. Omrør grundigt til massen er
klumpfri, gerne med langsom boremaskine eller piskeris. 
Anvend rent og koldt vand.
Reparationsmassens temperatur bør ligge mellem +10 °C og +20 °C.
Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen 
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Blandet masse bør anvendes indenfor 1 time.
Ved tapetsering og maling på Rep & Fix bør foretages en test.
Der er risici for alkalisk påvirkning i forbindelse med farve og tapet.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Jævn overflade til videre behandling.



pH 12

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Lagtykkelse (nominel mm) 15

Fortynding Vand

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Tips

Tørretid: 
Tynde lag: 2-4 timer - Tykke lag: 24 timer
Kan fuges efter ca. 12 timer
Kan overmales med Flügger Facade Universal efter 4 uger - Øvrige facademalinger efter 1 uge
Temperaturbestandighed: -40 °C til +80 °C

OBS!

Ved solbestråling, høje temperaturer, stærk ventilation, tynde spartellag eller faktorer, som kan fremskynde tørringen, skal
fladen beskyttes mod for hurtig tørring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig filler fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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