
A ProfilFix rögzítőhabarcs gyárilag előkevert ragasztóhabarcs, 
melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, 
vízzel kell összekeverni. 
Különleges, gyorskötésű cement kötőanyagot, ásványi 
töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:
A ProfilFix rögzítőhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, 
ipari objektumok falazatainak szerelvényezési munkáinál 
használható. Alkalmas sarokvédő-, vakoló- és vezetősínek, 
tágulási profilok és elektromos vezetékek csöveinek, elosztó 
dobozainak rögzítésére. A gyors megszilárdulás lehetővé teszi 
a rögzített élvédők és vezetősínek rövid időn belül történő 
bevakolását. Kül- és beltérben, vizes helyiségekben, pincében, 
mosodában, üzemi rendeltetésű konyhákban is felhasználható. 
Alkalmas a felújító és szárító vakolatokkal ellátott falazatokhoz is.

PROFILFIX
RÖGZÍTŐHABARCS

Cikkszám: K00618111

Tulajdonságok: 
• > 3 N/mm² nyomószilárdság
• 1,2 mm-es max. szemcseméret 
• 5-30 mm rétegvastagság

Előnyök:
• profilok rögzítéséhez
• nedves környezetben is alkalmazható
• felújító vakolatokhoz is alkalmazható
• gyorskötésű
• gipszmentes
• jól alakítható



MŰSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: > 3 N/mm²

hajlítószilárdság: >1 N/mm2

tapadószilárdság: >0,5 N/mm2

rétegvastagság: 5-30 mm

anyagszükséglet: kb. 2-6 kg/m² 

max. szemcseméret: 1,2 mm

keverővíz: 1 kg száraz porkeverékhez 
kb. 0,25 liter víz szükséges

bedolgozási idő: kb. 10 perc

csomagolás: 25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva

tárolás:
Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti 
csomagolásban max. 6 hónapig.

kötőanyag: gyorskötésű cement

cikkszám: K00618111

szabvány: MSZ EN 998-1

EINECS: 266-043-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, a ProfilFix  
felhordását megelőző műveletek: 
A ProfilFix rögzítőhabarcsot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek 
megfelelő szilárdságúak, por-, szennyeződés- és kivirágzás mentesek. 
A ProfilFix feldolgozása:
A ProfilFix rögzítőhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. 
Keverése történhet kézzel vagy keverőgéppel (megfelelő keverőszárat 
használva). A csomómentesre kevert anyagot pontszerűen hordjuk fel 
a kívánt vastagságban, majd felhelyezzük a vezetősínt vagy egyéb 
rögzítendő tárgyat. A kitüremkedő felesleges anyagot kőműveskanállal 
a rögzítendő tárgy mellé simítjuk. Felhordása +5°C és +25°C közötti 
hőmérsékleten ajánlott.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet 
próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Alapvakolat: Premium, MP 501 I, MP Leicht A, HP Leicht A
Vakolat profilok: Vezetősín, Sarokvédő sín 

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva

PROFILFIX BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Anyagkeverés

5-10 perc

Várakozás a felület
előkészítése után

Műveleti idő: 15 perc

30 perc

Bedolgozhatósági idő* 

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


