Remix productinformatieblad
Remix Voegfix FX
Remix Voegfix FX is een vloeibaar additief op kunstharsbasis, dat
speciaal is ontwikkeld voor toevoeging aan het aanmaakwater voor de
Remix uitbloeiingsarme (UA) voegmortels. Remix Voegfix FX versterkt
de eigenschappen van de hierop voorbereide Remix UA voegmortels op
het gebied van hechting, druksterkte, elasticiteit, duurzaamheid en het
watervasthoudend vermogen. Dit 2-componentensysteem is hierdoor
geschikt voor het voegen van o.a.: steenstrips, sterk zuigende stenen,
gesiliconiseerde stenen, kademuren, voegwerk in kustgebieden en
voegrenovatie/reparatie. Door de elasticiteitsverhoging is Voegfix FX® bij
uitstek geschikt voor voegreparatie (en nieuwbouw) in aardbevingsgebieden.
Technische gegevens
Basis			gemodificeerde
			kunstharsdispersie
Consistentie		
vloeibaar
Kleur			
wit (na oplossing in water;
			transparent) 		
Soortelijk gewicht
1,1 g/ml (dichtheid)
Vastestof gehalte
ca. 40%
Verwerkingstemperatuur > + 5° tot + 25°C
Vorstbestendigheid
tot -5 °C
Giscode			
D1 (oplosmiddelvrije 		
		dispersieverlijmings			materialen)

Dosering
0.5 liter Remix Voegfix FX per zak van 25 kg Remix
Voegmortel.
Levering
In flessen van 1 liter en cans van 5 liter.
Opslagcondities en houdbaarheid
Koel, droog en vorstvrij in afgesloten originele
verpakking. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): 12
maanden na productiedatum in onaangebroken
originele verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Eigenschappen
Veilheidsblad
• Verbeterde hechting en voeghardheid;
• Bevordert de elasticiteit en verhoogt de
elasticiteitsmodulus ;
• Bevordert de verwerkbaarheid van de voegspecie;
• Verminderd risico van scheurvorming;
• Verminderd de kans op verbranding van de voeg;
• Verhoogt de bestandheid tegen chloriden en maakt
de voegmortel geschikt voor toepassingsklasse MX4
(CUR 61), blootstelling aan met zout verzadigde
lucht, zeewater of dooizouten;
• Voldoet aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)
9998 voor aardbevingsbestendig bouwen.
Mengverhouding
Voor gebruik Remix Voegfix FX goed schudden. 1
(volume) deel Voegfix FX mengen met 3 (volume)
delen schoon leidingwater. Let op! Onder– en
overdosering beïnvloed de kwaliteit negatief.

Het veiligheidsinformatieblad is op te vragen bij Remix
of te downloaden van de website www.remix.nl.
Algemeen
Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige
aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische
merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst
en techniek aan te houden. Wij staan garant voor
de absolute kwaliteit van onze producten. Onze
aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben
betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de
verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben
wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van
deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische
informatieblad vervallen voorgaande bladen.
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Per zak van 25 kg Remix UA Voegmortel een mengsel
van 0,5 liter Voegfix FX en 1,5 liter schoon leidingwater
toevoegen en mechanisch mengen totdat een
homogene kluitvrije voegspecie is verkregen.
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