
 

 

Perform Nivefix 

 

Pieteikumu. Nivefix ir šķidrums remonts masu. Par poras pildījumu betona / Terazzo 
elementu (horizontāli).. Un poras uzpildes un kreka pildījumu parasto betona grīdu vai 
Terazzo grīdas. 

Produkta apraksts. Nivefix pieejama melnā, baltā un melnā. Nivefix satur polimēra šķīdumu 
(cietinātāja daļa-B) un ir pulvera veidā (bāze pāris-A). Šie komponenti ir jaukt tikai tieši pirms 
lietošanas, un pēc tam izmantot nekavējoties. 

Substrāti. Betons ir ierobežots svaigs, nedaudz mitru vai sārmaina nav šķērslis. Var izmantot 
arī uz bitumena virsmām, ģipša, koka un tērauda virsmām. Virsmai jābūt tīrai un bez 
putekļiem un bez vaļēju materiālu, cementa āda, eļļas, tauku mm. 

Priekšdarbus. Virsmu tīrīšana ar putekļu sūcēju. Ļoti absorbējošas virsmas ir vēlams 
gruntētas, lai nodrošinātu adhēziju un novērstu betona virsmas uzsūc saistvielu no 
maisījuma normālos apstākļos nav nepieciešama. 

Samaisit. Nivefix satur polimēra šķīdumu (cietinātāja daļa-B) un ir pulvera veidā (bāze pāris-
A). Šie komponenti ir iepakots spainī. Šķidrums (Part-B) iztukšot spaini un sajauc ar pulvera 
vienreizēju bez maisījuma. Konsistence var regulēt ar pulvera summu.Sajaucot ir ieteicama 
un sajauc mazās porcijās, kā jūs izmantojat, pirms tas ir sajaukts vairāk nevis sajaucot 
kopums. Ja kāds vēlas mainīt toni uz remonts masa var sajaukt balta vai melna Nivefix bāzi uz 
sajauc, lai atbilstu konkrētu krāsu. Piezīme: krāsa konservēšanas laikā un kādā malšanas 
posmā var nedaudz mainīties. 

Pieteikumu. Nivefix uzklāj ar tērauda špakteļlāpstiņu vai gumijas lāpstiņu logu skrāpis ar asu 
malu. Izliet atbilstošu daudzums vai izņemt attiecīgu daudzumu ar špakteles lāpstu un likts 
uz. Spaktele divos virzienos un vislabākajā iespējamā veidā iegūt labošanas maisījumu porās un 

plaisām.Mērķis ir aizstāt gaisu, kas ir ar poru ar Remonts masu precīzi ar nokasīšana kustību. 
Temperatūrai jābūt vismaz + 5⁰ C. instrumenti jātīra pirms sacietēšanas lietot remdenu 
ūdeni. 

Sacietēšana. Nivefix sacietē reakcija starp sastāvdaļām, bet arī būtiski ietekmē apkārtējā 
vide. Temperatūra, mitrums, caurvējš. Jo zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums 
ilgāks laiks produktu nožūt un otrādi. Teorētiski, Nivefix sacietē un slīpēšana pēc apmēram  
1- 3 stundām 18⁰-22⁰ C 
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