
De professionele oplossing

Eigenschappen 
en toepassingen

  Bostik Dicht-Fix is bij uitstek geschikt voor 
het dichten van kleinere waterlekken in 
het bijzonder op (vlakke) daken.

  Bostik Dicht-Fix hecht op de meeste
bouwmaterialen w.o. bitumineuze 
dakrollen, gebrande dakbanen, vezel-
cement platen, teer, aluminium, koper, 
zink, lood, steen, baksteen, klei(pannen) 
leisteen, vijverfolie, tegels, diverse 
kunststoffen en hout. Hecht NIET op
polystyreenschuim, PE en PP.

  Bostik Dicht-Fix is scheuroverbruggend 
tot 10 mm. Het product is UV bestendig, 
vrij van teer en asbest en hecht zelfs op 
vochtige en natte ondergronden. 

Dicht-Fix 

Eindresultaat
    Bostik Dicht-Fix is een gebruiksklare reparatiepasta op basis van hoogwaardige natuurlijke en synthetische 

harsen. Bostik Dicht-Fix is versterkt met dralon®- en carbonvezels.
    Bostik Dicht-Fix vormt onmiddellijk na aanbrengen een waterdichte beschermlaag die zelfs uithardt bij 

temperaturen tot –5°C en hoge luchtvochtigheid (bijv. bij mist).

Ondergronden en verwerking
   Ondergrond reinigen van vuil, mos, vet en olie. Gladde oppervlakken opruwen.
   Bostik Dicht-Fix voor gebruik goed oproeren.
   Met behulp van een brede kwast, spatel of plamuurmes onverdund en in een dikke laag aanbrengen op de 

lekkende plaatsen.
   Na aandrogen (ca. 2 uur) kan men op kritische plaatsen eventueel een tweede laag aanbrengen.
   Openstaande breuken en scheuren met schuimrubber of met een (glasvlies of polyester) wapeningsnet

opvullen. Bij grotere scheuren in de ondergrond dient men in de eerste laag een wapeningsnet aan te 
brengen. Goed aandrukken en na 2 uur de tweede laag aanbrengen over de reparatieplaats met het ingelegde 
wapeningsnet. 

   Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het oppervlak na 12 tot 24 uur verder worden afgewerkt met
bijvoorbeeld acrylverf, afwerklagen op cementbasis, mortel of betegelen met tegellijm. Voor een goede 
hechting van de tegellijm wordt de laatste laag Bostik Dicht-Fix ingestrooid met kwartszand. Overtollig zand
ná uitharding van Bostik Dicht-Fix wegborstelen.

   Voor het beloopbaar maken van Bostik Dicht-Fix dient men de laatste aangebrachte laag eveneens in te strooien
  met kwartszand. Afhankelijk van de weersomstandigheden is Bostik Dicht-Fix na 1 á 2 dagen beloopbaar.     

Verbruik
    Ca. 2 kg/m²

Verwerkingstemperatuur
   -5°C tot+ 38°C
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand 
van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te 
passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking 
buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. 
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden 
voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.
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Dicht-Fix 

Basismateriaal
    Oplosmiddelhoudende, vezelversterkte afdichtings- en 

reparatiepasta op basis van natuurlijke en synthetische 
harsen.

Technische Kenmerken
    Consistentie: pasteus
    Kleur: grijs
    Geur: naar oplosmiddelen
    Soortelijke massa: 1,28 g/cm³

Reiniging
    Gereedschappen direct na gebruik reinigen met MEK.

Veiligheid
    Dit product is volgens 91/155EWG geclassifi ceerd.
    De gevaren en veiligheidsadviezen op de verpakkingen alsmede in de veiligheidsbladen dienen in acht 

te worden genomen. Voor de professionele verbruiker is er op aanvraag een veiligheidsinformatieblad (VIB) 
beschikbaar.

Opslag en houdbaarheid
     Bostik Dicht-Fix dient droog en vorstvrij te worden opgeslagen in ongeopende, originele verpakking.
    Bostik Dicht-Fix is in ongeopende, originele verpakking en onder de juiste opslagcondities ca. 24 maanden 

houdbaar.  

Verpakking
    375 ml Bostik-Artikelnummer: 500220-66 EAN-Nr.: 4010327504064
   750 ml Bostik-Artikelnummer: 500221-66 EAN-Nr.: 4010327504088


