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FIX ALL CRYSTAL – ADEZIV/IZOLANT 
 
Date tehnice : 
Baza: MS Polymer® (siliconi modificați) 
Consistența: Pastă stabilă tixotropică 
Sistem de uscare: Uscare datorită umidității atmosferice 
Formare peliculă: Cca. 10 minute  
Greutate specifică (DIN 53479): Cca. 1,04 g/ml  
Duritate (DIN 53505): 38 ± 5 Shore A 
Timp de uscare: 2-3 mm / 24 h 
Rezistență termică: -40 ºC D.+90ºC după uscare  
Revenire elastică (ISO 7389): > 75 % 
Modul elasticitate 100% (DIN 53504): 0,8 N/mm2 
Deformație maximală: ± 20 % 
Alungirea la rupere (DIN 53504): 300 % 
 
Descriere: Fix All CRYSTAL este un adeziv/izolant de culoare cristal pur (transparent), de 
înaltă calitate, neutru din punct de vedere chimic, elastic, cu putere mare de lipire, pe bază 
de MS Polymer®. 
 
Caracteristici: 
- complet transparent 
- putere înaltă de lipire pe orice suprafață 
- performanțe mecanice înalte 
- ușor de aplicat și finisat 
- extrudare bună chiar și la temperaturi scăzute 
- avantaje ecologice – nu conține solvenți, izocianați, halogeni și acizi 
- măsuri de protecție minime 
- vopsibil cu produse pe bază de apă, sau alte vopsele cu un test preliminar de 
compatibilitate 
- permanent elastic după întărire 
 
Aplicații: 
- orice lipire și izolarea la interior și exterior 
- lipiri transparente și elastice ale aplicațiilor în construcții 
- lipiri nevizibile ale sticlei sau altor materiale transparente 
 
Ambalaj: Cartușe 290 ml, 12 buc./bax, sau tub 80 ml.  
Culori: transparent. 
 
Termen de garanție și depozitare: 
- 12 luni în ambalajul original 
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C 
 
Rezistența la agenți chimici: 
Bună rezistență la apă, solvenți, uleiuri minerale, grăsimi, acizi diluați anorganici și alcalini. 
Slabă rezistență la solvenți aromatici, acizi concentrați, hidrocarburi clorurate. 
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Substraturi: 
Natura: Orice material de construcții cum ar fi sticla, lemnul pretratat, PVC, metale, piatra, 
etc., curate, fără urme de praf sau grăsimi. 
Primer: suprafețele poroase necesită aplicarea în prealabil de Primer 150. Pentru unele 
suprafețe neporoase ar putea fi necesară aplicarea unui Activator de Suprafață. 
Recomandăm un test preliminar de compatibilitate. 
Materialele plastice în general au aplicate soluții de protecție sau folii de protecție pe care 
recomandăm să le îndepărtați înaintea lipirii. Pentru o aderență optimă folosirea 
Activatorului de Suprafață este recomandată. 
NOTĂ: lipirea materialelor plastice din plexiglas, policarbonat în aplicațiile supuse la eforturi 
mari poate induce tensiuni suplimentare în aceste materiale și pot apărea crăpături, astfel 
FIX ALL CRYSTAL nu este recomandat în aceste aplicații. 
FIX ALL CRYSTAL nu are aderență la PE, PP și teflon. 
 
Dimensiunea îmbinării: 
Lățime maximă: 1 mm  
Recomandare: lățime = 2 x adâncime 
 
Utilizare: 
Metoda: pistol de silicon. 
Temperatura de aplicare: +5ºC....+35ºC 
Curățare: cu « white spirt » sau acetonă imediat după utilizare 
Finisare: cu soluție de apă și săpun înainte de formarea peliculei 
Reparare: cu FIX ALL CRYSTAL 
 
Măsuri de protectie: 
- aplicați măsurile uzuale de igienă 
- consultați eticheta pentru mai multe detalii 
 
Observații: 
Fix All CRYSTAL poate fi vopsit, totuși datorită existenței unei largi varietăți de vopseluri 
recomandăm un test preliminar. De asemenea timpul de uscare al vopselelor pe bază de 
rășini alcaline poate să crească. 
Datorită unei mari varietăți a substraturilor posibile recomandăm de asemenea un test de 
compatibilitate. 
Nu este recomandat la rosturi de dilatație. 
Nu utilziați la aplicațiile supuse continuu la imersiune sau aplicații sanitare. 
Fix All CRYSTAL are o foarte bună stabilitate UV însă se poate decolora în condiții extreme 
și după mulți ani de expunere acestor condiții. 
Acest produs poate fi folosit ca izolant de geamuri. 
 
 
 
 
 
 
 
Datele, domeniile de întrebuinţare şi tehnologiile de aplicare care figurează în această fişă tehnică, s-au întocmit potrivit 
celor mai noi cunoştinţe tehnice, dar bineînţeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea 
produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului şi diversităţii materialelor. Din acest motiv instrucţiunile noastre au 
doar caracter informativ!  


