
 

Blz.: 1 / 2 - Ver. 02 
PDS Fixonal-nl  
Uitgave: 25-11-13 

De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld.  Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons 
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PRODUCT DATA  FIXONAL  
  
 

OMSCHRIJVING 
Fixeermiddel op basis van solventoplosbare pure acrylharsen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Fixerend en versterkend - alkalibestendig - sneldrogend - soepel. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Fixeren van krijtende ondergronden. Versterkt de vasthechting van de nieuwe laag op de ou-
de verf en geeft meer soepelheid. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Glanzend (glansgraad 60°: >90%) 
Kleur: Kleurloos/transparant 
Massa: 0,81 - 0,83 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume:  15% 
 In gewicht:  19% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film:  100 micron (verbruik: 10 m²/l) 

Droge film:  15 micron (verbruik: 10 m²/l) 
Vlampunt: > 39°C 

 
VOC-gehalte: 700 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 700 g/l max. 
Categorie: A/h 
EU grenswaarde: 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij:   45 minuten 
Hanteerbaar:   1 uur 
Overschilderbaar: Na  2 uur maar binnen 24 uur (indien de laag glanzend is, deze 

matteren m.b.v. thinner of schuren met fijn schuurpapier).
Uitgehard:   1 dag 

 
Rendement 
Theoretisch:  10 - 15 m²/l 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De te behandelen oppervlakken moeten droog, zuiver en hechtend zijn. Afkrijtende onder-
gronden met een harde borstel afschuren en ontstoffen. Glanzende lagen mat afschuren. In-
dien nodig ontvetten. Na droging de eindlaag zo vlug mogelijk aanbrengen. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Bij voorkeur onverdund gebruiken. 
  
Roller: Bij voorkeur onverdund gebruiken. 
  
Luchtspuit: Niet aanbevolen. 
  
Airless spuit: Niet aanbevolen. 
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Reinigen: White spirit. 
 

APPLICATIE CONDITIES 
Werken in een droge en goed verluchte omgeving. 

 
OPMERKINGEN 
Fixonal verbetert niet de vasthechting van oude verflagen op hun ondergrond. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 


