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MINERAL FIX is een heldere, beschermende fixeerlak op waterbasis voor 
gecoat granulaat en leisteenschilfers als afwerking
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MINERAL FIX

Polyglass is lid van de
Green Building Council

Kwaliteitsgarantie
UNI EN ISO 9001:2008 en
UNI EN ISO 14001:2004
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POLYGLASS SPA
Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
MINERAL FIX is een melkwitte fixeerlak op waterbasis die transparant opdroogt.

WAAR TOE TE PASSEN
MINERAL FIX is bijzonder geschikt voor het beschermen en fixeren van leisteenslag op gedestilleerde polymeerbitumen 
dakbanen. Mechanische belasting - als gevolg van het plaatsen van de dakbanen, van de mechanische inwerking van regen of 
storm, en van het natuurlijke verouderingsproces dat de bitumineuze matrix aantast van de hechting ter plaatse van de leisteen 
schilfers - leidt onvermijdelijk tot het losraken van een deel van de leisteenschilfers van de bovenlaag van de gedestilleerde 
polymeerbitumen dakbanen (UV-bescherming). We raden aan om de MINERAL FIX-vernislak aan te brengen nadat de dakbaan 
een aantal keren is natgeregend en dus een eerste wasbeurt heeft gekregen.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN EN TIPS
MINERAL FIX is een gebruiksklaar product om op droge, stof- en vuilvrije ondergronden aan te brengen met een gewone kwast, 
blokkwast, roller of spuitpistool. Omdat het een product op waterbasis is, moet MINERAL FIX worden aangebracht bij een 
omgevingstemperatuur hoger dan 10 °C en mag het in ieder geval niet worden aangebracht als het gaat regenen of als er kans 
is op dauw, mist of vorst onmiddellijk voor of na het aanbrengen. Bovendien mag het product niet bij daken met plasvorming 
worden aangebracht. MINERAL FIX moet worden aangebracht op nieuwe dakbanen in een enkele laag verdund met 10% water 
(na het initiele natuurlijke verlies van leisteenslag); op verweerde membranen met een probleem van losse leisteenschilfers raden 
wij aan om 2 lagen aan te brengen om een uitstekende hechting op de ondergrond te verkrijgen en de schilfers stevig te fixeren: 
in dit geval moet de eerste laag worden verdund met 15-20% water om ervoor te zorgen dat het product goed doordringt in de 
ondergrond, terwijl de tweede laag moet worden aangebracht nadat de eerste is opgedroogd, hetzij onverdund, hetzij verdund 
met 5-10% water.
Als het doel enkel is om het uiterlijk van de leisteenafwerking te verbeteren, de kleuren op te helderen en een wetlook te creëren, 
kan MINERAL FIX worden verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van het gewenste oppervlakte-effect.
We raden aan om deze coating na een paar jaar te herhalen om het gewenste effect er opnieuw fris uit te laten zien.                                     
De gemiddelde opbrenghoeveelheid is ca. 100-200 g/m2 per laag.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
UITERLIJK Melkachtige vloeistof
KLEUR Helder
DICHTHEID BIJ 20 °C - NORM EN ISO 2811-1 1,01 (±0,03) Kg/l
VISCOSITEIT DIN4 BIJ 20 °C - NORM EN ISO 2431 13’’-15’’
VASTE GEHALTE BIJ 130 °C  - NORM EN ISO 3251 11%-13%

DROOGTIJD BIJ 20 °C 1 uur
VLAMPUNT (OPGESLOTEN CUP) Niet ontvlambaar
STABILITEIT IN ORIGINELE VERZEGELDE BLIKKEN 12 maanden
AANBRENGTEMPERATUUR +5 °C/+35 °C

VERPAKKING, OPSLAG, REINIGING GEREEDSCHAP
CONTAINERS 20 kg

OPSLAG Houdbaarheid van het product in goed gesloten verpakking, op droge plaats, uit de zon en niet blootgesteld aan vriestemperaturen: 
12 maanden

GEREEDSCHAP
REINIGING Reinig gereedschap met water na gebruik

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zie veiligheidsblad
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PRODUCT VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

De waarden, informatie 
en  suggesties zijn het                   
resultaat van de ervaringen 
van Polyglass SpA.
Iedereen die MINERAL 
FIX gebruikt, moet ervoor 
zorgen dat het product 
geschikt is voor het 
specifieke gebruik en de 
specifieke toepassing.
De installateur is in 
ieder geval als enige                     
verantwoordelijk voor 
de juiste toepassing en 
dus voor alle gevolgen 
die uit deze toepassing                  
voortvloeien.
Raadpleeg altijd onze 
laatste versie van het 
technische infoblad op 
onze site:
www.polyglass.com.

Voor verdere informatie, 
neem aub contact op met 
onze           technische 
dienst.

Polyglass SpA behoudt 
zich het recht voor om 
zonder voorafgaande 
kennisgeving het technische 
infoblad aan te passen 
aan de noodzaak om het 
product te verbeteren.


