
 

  

 

 

 

 

TOTALFIX FAST 
DESCRIERE 
TOTALFIX FAST este un produs de etanşare pe bază de ciment cristalin integral cu priză rapidă proiectat pentru a 
stopa scurgerile de apă active şi pătrunderea umezelii. 
 
RECOMANDAT PENTRU 
TOTALFIX FAST poate fi folosit intern sau extern ca şi mortar de blocare cu impermeabilizare sau pentru situaţiile în care 
este necesară priza rapidă sau consolidarea precoce. 

♦ Blocarea/stoparea scurgerilor de apă active 

♦ Etanşarea îmbinărilor care prezintă scurgeri si modelarea orificiilor de imbinare sau a crăpăturilor 
 

TOTALFIX FAST poate fi folosit pe următoarele suprafete:  

♦ Beton 

♦ Zidărie 

♦ Ceramică 

♦ Piatră 

♦ Fonta 

♦   Metal 

 
 
AVANTAJE 
♦ Stopează scurgerile de apă 

♦ Face priză în aproximativ 30 de secunde după amestecare 

♦ Durabil 

♦ Poate fi folosit sub apă 
♦ Este uşor de aplicat 

♦ Ambalat în recipiente uşor de folosit  

AMBALARE 
Acest produs poate fi achiziţionat în set-uri a cate 25 kg, 

din care: 

-17,5 kg de ciment pulbere, ambalat in sac impermeabil ; 

-5 kg de component A al amestecului, cate 1 kg. in 5 
recipiente de 2 kg, ; 

 



-2,5 kg de component B al amestecului, in 5 recipiente a 
cate 0,5 kg. 

Set-ul mai contine 10 recipiente de plastic pentru masurarea componentelor amestecului. 

DEPOZITARE 
Durata de păstrare pe raft este de 12 luni în situaţia în care este depozitat la loc uscat în ambalajul original nedeteriorat şi 
nedeschis. 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Pregătirea suprafeţei: 

Suprafata de aplicare trebuie să fie curata şi fără contaminatori . Scurgerile trebuie înlăturate până la atingerea 
materialului sănătos, lăsând o adâncitură adecvată pentru aplicarea produsului TOTALFIX FAST 

SĂNĂTATE ŞI SIGURANTA 

TOTALFIX FAST conţine ciment. Este iritant pentru ochi şi piele. Poate cauza sensibilizarea pielii în contact cu aceasta.  Evitaţi 
contactul cu ochii şi cu pielea. În cazul contactului cu ochii clătiţi cu apă din abundenţă şi cereţi sfatul medicului. In timpul 

aplicarii purtaţi mănuşi de protectie.  

 

Amestec: 
Raportul de amestec standard este 0,375 kg de ciment pulbere (2 recipiente de masura din set)  şi 0,150kg emulsie(1 recipient 
de masura din set). Emulsia se obtine prin amestecarea componentei B cu A in recipientul initial al componentei A. Dupa 
amestecarea componentelor A si B se asteapta pentru fluidizarea emulsiei  circa 30 min. Un recipient cu emulsie se toarna intr-
un cancioc, se adauga 2 recipiente cu ciment pulbere . Se amesteca repede. Amestecul trebuie să aibă o consistenţă 
superficială uscată cu aspect lucios. Durata de amestecare este de 45-60 secunde, iar priza apare după aproximativ 15- 30 de 
secunde dupa amestecare.  

Aplicare:  
Pentru a evita irosirea trebuie amestecate doar cantităţile indicate de TOTALFIX FAST. 

După amestecare aplicaţi TOTALFIX FAST imediat pe zona corespunzătoare. Materialul trebuie să aibă forma unei 
pene şi forţat în zona de scurgere. Aplicati prin presare amestecul în zona scurgerii iar apoi fixaţi cu putere aproximativ 30 
de secunde. (Purtaţi mănuşi de cauciuc). Presaţi materialul fără a-l deranja până ce acesta face priză. Îndepărtaţi materialul în 
exces. 

DATE TEHNICE 
Tip  Pulbere,  
                                                    Lichide 
Culoare  Gri(pentru pulbere)  
                                                    Alba (pentru emulsie) 
Componente  3 componente 
Temperatură de aplicare   5

0
 C la 30

0
 C 

Durata de aplicare aprox.15- 30 de secunde (după amestec) 

 

 

EMULSIE APOASA PE BAZA DE RASINI SINTETICE 

 

Componenta A: Aspect:  fluid transparent, usor galbui 

   Vascozitate: 200-300 cP 

   Densitate: 1.008 g/mL 

 

Componenta B: Aspect:  fluid transparent, galbui 

   Vascozitate: 900-1400 cP 

   Densitate: 1.13 g/mL 

 

Amestect A+B:  Aspect:  fluid vascos,alb 

   Vascozitate initiala:  1500-2500 cP 

   Vascozitate dupa 15 minute: 400-600 cP 

 



 

Timp de lucru: 60 de minute de la amestecarea A cu B (si dupa ce s-a asteptat 15 minute pana la reducerea 

vascozitatii) 

 

Amestecul A+B nu se expune la actiunea directa a razelor solare.  

De preferat sa se lucreze la temperaturi de cca. 20-25
o
C. 

Pe parcursul utilizarii, amestecul se poate incalzi usor datorita reactiei componentelor. 

Este bine sa nu se depaseasca durata de utilizare de 60 de minute (pot aparea coagulari). 

 

OBS.: Emulsia A+B se va utilize si pentru sigilarea suprafetelor de contact finale sau initiale pentru marirea aderentei (amorsa). 

 

 

COMPONENTA SOLIDA C – pulbere pe baza de ciment, agregate si aditivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


