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Teknisk datablad
Varenummer 0225

iQ-Fix
Kvalitetsklæbemørtel til opklæbning af iQTherm-plader

Inde og ude

Tørmørtel/vand

Forarbejdningstemperatur

Anvendelsesområder
Til vægge og lofter inde og ude.
Kan anvendes på alle mineralske,
pudsegnede vægmaterialer og
underlag, med undtagelse af
gipsunderlag.
Produktegenskaber
iQ-Fix er en kvalitetsklæbemørtel,
som er brugsklar efter blanding
med vand, og som hærder
hydraulisk.









Let, smidig og hurtig forarbejdning
geschmeidige und
Uden mineralske fibre
Lang klæbeåbningstid
Stor udskridningssikkerhed og
vedhæftning
Til mineralske underlag
og belægninger i tørre og
fugtige områder
Vandfast, vejr-, varmeog frostbestandig
Vanddamp- og kapillær
ledningsevne tilpasset
til iQ-Therm-systemet

Blandetid

Mørtelbelæg./
spartling/
trækkes på

Påføringsmængde pr.
mm
lag
lagtykkelse
i alt
fuldfladet
opklæbning

Pottid

Beskyttes
mod fugt!

Produktdata
Farve:
Kornstørrelse:
Densitet:
Forarbejdningstid:
Lambda:
µ-værdi:
AW -værdi:
w (80):
w (sat)

antikhvid
op til ca. 0,5 mm
ca. 1,5 kg/dm³
ca. 60 minutter
0,497 W /mk
17
0,0053 kg/m²s0,5
0,0316 m 3/m 3
3
3
0,5 m /m

Underlag

Forarbejdning

Underlaget skal være bæredygtigt

Kom 7,5-8,5 l vand i et rent kar

og frit for vedhæftningshindrende
stoffer. Bæredygtigt, rent gammelt
puds skal testes for styrke og vedhæftning til underlaget. Angreb med
alger, svamsvampe og mos skal fjernes.
Ødelagt puds, maling og ikke bæredygtige belægninger samt gips skal
fjernes omhyggeligt. Underlaget må
gerne være fugtigt, men ikke vådt.
Vedhæftningsevnen kan i tilfælde
af sugende underlag forbedres ved
at forvande let.

(mørtelbalje) og tilsæt 25 kg iQ-Fix.
Bland grundigt, til der er opnået
en klumpfri konsistens, der er let
at
arbejde med (blandetid mindst
verarbeitungsge3 minutter). Delmængder blandes
i forholdet 0,30 - 0,35 l vand pr. kg
pulver. iQ-Fix er klar til brug efter
blandingen. Der bør ikke blandes
mere mørtel, end der kan bruges
på ca. 60 min.
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Til opklæbning af isoleringspladen Sikkerhed, økologi, bortinden døre trækkes mørtelen på
skaffelse
med atunderlaget
og på pladen med en
egnet tandspartel (buttering-floating- Nærmere informationer om sikkerhed under transport, opbemetoden).
varing og omgang samt om bortskaffelse og økologi findes i det
Slå iQ-Therm-pladerne i umiddelaktuelle sikkerhedsdatablad.
bart efter klæbepåføringen uden
fuger, det er ikke nødvendigt med
en fordyvling. Huller i fugeområdet
kan opfyldes med Remmers
Montageskum 1K (varenr. 1586).
Med klæbemørtelen kan der
udjævnes ujævnheder på op til
maks. 1 cm, ellers bruges Remmers
Grundpuds (varenr. 0401).
Bemærk
Størknet mørtel må ikke blandes
op igen hverken med vand eller
frisk mørtel. Må ikke påføres ved
luft-, underlags- og materialetemperaturer under 5 °C og over
30 °C. De anførte produktdata er
tilvejebragt under laboratoriebetingelser ved 20 °C og 65 %
relativ luftfugtighed.
Forarbejdnings- og hærdetider
forlænges ved lavere temperatuer
og afkortes ved højere temperaturer. Klæbemørtelen skal
beskyttes mod for hurtigt vandudtræk (f.eks. ved trækluft og
termisk belastning).
Arbejdsredskaber, rengøring
Blandemaskine, røremaskine,
tvangsblander, glattejern, murske,
tandspartel. Arbejdsredskaberne
rengøres straks efter brug med
vand.
Leveringsform, forbrug, opbevaring
Leveringsform:
Papirsæk 25 kg
Tørmørtelforbrug:
Fuldfladet opklæbning:
2
3,5 - 4,0 kg/m
med buttering-floating-metoden:
2
7,0 - 8,0 kg/m
Opbevaring:
Tørt, i lukkede beholder, ca. 12
måneder.
Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste
udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.
Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som følge
af indholdet i dette datablad. Informationer, som går ud
over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver
moderselskabets skriftlige godkendelse.
Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle
tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle
tidligere tekniske datablade.
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