
 

 

 

                 EUFIX S 

Специален еднокомпонентен  строителен  разтвор с 

коригиран процес на втвърдяване за залепване и фугиране  на елементи и плочи от лят базалт. 

УПОТРЕБА 
 
EUFIX S е строителен разтвор, предназначен за залепване, фугиране и полагане на елементи и 
плочи от лят базалт върху бетонна основа /повърхности на подове, стени, пещи, шахти и др./, а 
така също и в среда с постоянно наличие на вода. Може да се използва и за локален ремонт на 
бетонна основа. 
 
СВОЙСТВА 
- добро прилягане към елементи от лят базалт, бетон и стомана; 
- бързо втвърдяване; 
- устойчивост на ниски температури; 
- водонепромокаемост; 
- химическа устойчивост /към соли/; 
- износоустойчивост; 
- добра обработваемост. 
 
Разтворът EUFIX S е готова за употреба смес от неорганични съставки, цимент и специални 
добавки. Разтваря се с вода в определена пропорция и се получава специален залепващ 
разтвор с добри апликационни свойства. 
 
БАЗОВИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Якост на натиск                  след 1 ден      > 10 MPa 
        след 7 дни      > 40 MPa 
        след 28 дни    > 50 MPa 
Якост  на огъване      след 1 ден       >  5 MPa 
        след 7 дни      >  6 MPa 
        след 28 дни    >  8 MPa 
Прилепване към бетон  /адхезия/         > 1,5 MPa 
Прилепване към лят базалт                  > 1,5 MPa 
Модул на еластичност     > 27 GPa 
Коефициент на топлинно разширение 11 х 10-6*K-1 
Време за обработка          при 5⁰С           45 мин. 
         при 10⁰С         35 мин. 
         при 20⁰С         25 мин. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
Подготовка на основата 



Препоръчваме Ви да обърнете специално внимание на подготовката на основата.  Необходимо 
е  изцяло да се премахне начупения, замърсен и намаслен бетон. Новите бетонови 
повърхности следва да бъдат достатъчно втвърдени. Последният етап от подготовката на 
основата е измиването и с вода под налягане, в резултат на което се премахват и последните 
свободни частици и прах. Преди нанасяне на материала повърхността на бетонната основа 
трябва да бъде добре навлажнена, но не и мокра. Препоръчваме Ви преди апликация да 
отстраните излишната вода до състояние, в което основата да изглежда матова. 
 
Приготвяне на разтвора за лепене и шпакловка 
Разтворът EUFIX S се приготвя чрез смесване на съответното количество сухо вещество с вода. 
Препоръчва се следната пропорция: 1,15-1,35 л вода на 10 кг суха смес.   
Смесва се с помощта на бъркалка  със скорост на въртене от 150 до 500 об./мин., или в миксер 
с принудително размесване в течение на минимум 3 мин.  
Преди употреба сместа се оставя да престои най-малко 5 минути, в резултат на което разтворът 
се сгъстява. Плътността му трябва да бъде такава, че да не залепва за инструмента и в същото 
време да не се троши, което отговаря на обработваемост приблизително 140 мм (Č SN 72 2441). 
За Ваше удобство, пропорцията за смесване с вода винаги е посочена на опаковката.  
 
Време за използване 
Времето за използване зависи от температурата на околната среда и конструкцията. При 
температура 20⁰С времето е около 25 мин. Да не се използва при температура на въздуха или 
конструкцията по-ниска от +5⁰С или по-висока от +30⁰С. 
 
Употреба 
 
Ремонт на бетонна основа 
С лепящия разтвор EUFIX S може да се извършва локален ремонт на бетонови основи. Той 
трябва да се нанася така, че под материала да не попада никакъв въздух.  
След нанасянето му по повърхността на бетона с помощта на мистрия, разтворът се втрива в 
порите и неравностите с плоска четка с къс косъм. Доброто прилягане на слоя по цялата 
повърхност лежи в основата на качествения ремонт.  
Слоят се допълва до препоръчителната дебелина чрез съответната техника – чрез нахвърляне 
или нанасяне така, че да не се образуват празни пространства.  
При довършването на ремонтираната повърхност да се използва стоманена или пластмасова 
шпакла. 
 
Поставяне и залепване на елементи от лят базалт 
Разтворът следва да се нанесе така, че под материала да не се образуват въздушни кухини. 
Дебелината на слоя, нанесен върху бетонната основа с помощта на мистрия, трябва да бъде в 
интервала от 5 до 30 мм. Върху така подготвената „възглавница” от разтвора веднага се 
поставят плочите от лят базалт и с помощта на гумен чук се наместват до нужното положение. 
Фугите между плочите трябва да са с ширина от 5 до 7 мм. 
Обработката и фугирането се правят след втвърдяването на „възглавницата” от разтвора. За 
сместа за фугиране се използва EUFIX S като се приготвя по-течна консистенция (в пропорция за 
разтваряне на сухата смес във вода на горната препоръчителна граница).  
Разтворът за фугиране трябва да се нанася с гумена шпакла така, че фугите да не се увеличават. 
След засъхването му шевовете може да се зачистят с влажна гъбичка. 
 
Поддръжка 
Препоръчително е шевовете да бъдат предпазени от излагане на преки слънчеви лъчи и топъл 
вятър, т.к. възниква опасност от прекалено изсъхване. Добре е след втвърдяване на разтвора 



повърхността му да бъде овлажнена с вода и покрита с найлоново фолио с цел 
предотвратяване на изпарението. 
 
Ограничения 
Забранява се употребата на EUFIX S, ако температурата на въздуха или конструкцията е по-
ниска от +5⁰С и продължава да се понижава.  
Ремонтираните участъци и положените при температура 15⁰С плочи може да бъдат натоварени 
с /подложени на действието на/ течаща вода не по-рано от 2,5 часа. 
 
РАЗХОД 
Приблизително 23-24 кг/м2/за 1 см дебелина, вкл. фугите 
 
ОПАКОВКА 

 пластмасова кофа 5 кг 

 пластмасова кофа 18 кг 

 чували 25 кг (1 тон/палет) 
 
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ 
Материалът трябва да бъде съхраняван в сухи проветриви помещения и да се транспортира в 
закрити превозни средства. 
 
БЕЗОПАСНОСТ 
EUFIX S  съдържа цимент и примеси, дразнещи лигавицата на очите, дихателните пътища и 
кожата. Да не се вдишва. Продуктът е обозначен с предупредителен знак Xi – Отровен.  
Смесеният разтвор е високоалкален. При употреба да не се допуска попадането му в очите и 
върху кожата. Препоръчва се използване на обикновени предпазни средства. В процеса на 
работа с материала да се избягва хранене, пиене и пушене. Да се спазват инструкциите за 
работа с вещества, съдържащи цимент и вар.  
При попадане на продукта върху кожата, незабавно измийте мястото с вода и сапун. При 
попадане в очите, веднага ги изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. При 
поглъщане на продукта е необходимо да се обърнете към лекар възможно най-бързо. Не 
предизвиквайте повръщане! 
 
Строителният разтвор EUFIX S  не е запалим.  
 
Производството е организирано в рамките на интегрирана система за управление на 
качеството в съответствие с ČSN EN ISO 9001:2001 и 14001:2005. 
 


