
 

 

 

 

  Лист технічної інформації 
 

FIX ALL® Floor & Wall 

 Сторінка: 1 iз 2 

 

 

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів 
і великої кількості різноманітних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе 
відповідальність за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування 
 

ПАТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел./факс: (044) 591-53-05 

 www.soudal.ua,  www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 

 

Технічні данні: 

Основа МС-полімер 

Консистенція Стабільна паста 

Механізм затвердіння  Полімеризація під дією вологи 

Утворення поверхневої плівки* Приблизно 10 хвилин (при 20 °C і відносній вологості 65%) 

Швидкість затвердіння* 2-3 мм на добу (при 20°C і відносній вологості 65%) 

Твердість по Шору А 405 

Максимальна деформація 20% 

Термостійкість Від – 40 °C до +90 °C 

Модуль еластичності 0,75 Н/мм2 (DIN 53504) 

Міцність на розрив 1,80 N/mm² 

Подовження до розриву 750% (DIN 53504) 

Може бути завантажений Через 24 до 48 годин 

Розхiд Кельма B3: 700-900 г/м² 

Межа міцності при зсуві  
підкладка  
товщина  
Швидкість поперечної хвилі 

0,9 Н/мм²  
AlMgSi1  
2 мм  
10 мм/хв 

* Значення можуть змінюватися в залежності від параметрів навколишнього середовища (температура, вологість) і типу 

поверхні 
 

Опис продукту: 
Готовий до використання, постійно еластичний 
клей на основі гібридних полімерів з дуже 
адгезією - для внутрішнього і зовнішнього 
застосування. Легко наноситься навіть у 
несприятливих умовах. Не зафарбовує пористих 
поверхонь, таких як: натуральний камінь, 
мармур, граніт. Він не містить розчинників, 
силіконів і ізоціанатів. Підходить для санітарних 
застосувань. Шов може бути пофарбований. 
 
Сфера застосування: 
- Приклеювання різних видів будівельних та 
оздоблювальних матеріалів до пористих і 
непористих поверхонь, а також вологих 
(приміщення санітарні)  
- Приклеювання плитки, плити для підлогових 
покриттів з натурального каменю, килимових 
покриттів, ПВХ і т.д.  
- Приклеювання керамічної плитки, сталевих та 
керамічних стінних та інших панелей і т.д. 
 
Упаковка: 

Упаковка: відра 4кг 
 
Зберігання: 
12 місяців в закритій упаковці в сухому 
прохолодному місці при температурі від +5 ° C до 
+35 ° C. 
 
Інструкція до застосування: 
- Поверхні повинні бути знежирені, очищені від 
пилу і бруду (залишки старого клею і сипучих 
частинок впливають на адгезіію)  
- Наносити клей шпателем В3 під кутом 60 
градусів на поверхні, які можуть бути застелені 
килимовим покриттям на протязі 10 хвилин  
- Залишити для висихання протягом як мінімум 
24-48 годин (залежно від вологості 
навколишнього середовища)  
- Свіжі забруднення та інструменти слід промити 
уайт-спірітом, а затверділий клей видаляти лише 
механічним способом. 
 
Рекомендації з безпеки: 

http://www.soudal.ua/
http://www.teplyimontazh.com.ua/
mailto:info.soudal@soldi.kiev.ua
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FIX ALL® Floor & Wall 

 Сторінка: 2 iз 2 

 

 

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів 
і великої кількості різноманітних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе 
відповідальність за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування 
 

ПАТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел./факс: (044) 591-53-05 
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Стандартна промислова техніка безпеки і гігієни 
праці. 
 
 
Норми та сертифікати: 

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в 
Турнхоут, Бельгія, згідно нормам якості 
ISO 9001. 
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