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EASY FIX       
LIJMEN EN KITTEN  

 Sanitair ingesteld 

 Alkoxy technologie 

 Geschikt voor gehard glas 

 Goede hechting zonder primer op vele ondergronden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
EASY FIX is een neutraal uithardende, elastische, één 
componenten polysiloxaan. Deze polysiloxaan heeft een 
grote huid-elasticiteit reeds kort na de huidvorming en 
kan daardoor al na korte tijd belast worden. 
Bovendien heeft deze kit na de doorharding een 
duurzaam elastisch herstel vermogen. De Easy Fix heeft 
een goede hechting ook onder extreme klimatologische 
omstandigheden. Easy Fix is goed resistent tegen 
vergeling. 
 
TOEPASSINGEN: 
Easy Fix is speciaal geschikt voor de afdichting van 
kozijn-aansluitingen, aansluitvoegen, andere 
bewegingsvoegen en voor het afdichten van voegen in 
sanitaire- en natte ruimten. Het biedt een duurzame en 
goede hechting op de meeste ondergronden, zoals 
bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, 
geverfd hout, glas, beton, keramiek, kunststof enz. 
Easy Fix kan worden gebruikt in zwembaden met 
chloorhoudend water. Hieraan zijn enkele voorwaarden 
verbonden. De ondergrond dient droog, vet- en stofvrij 
te zijn. Het gebruik van Multi Primer Transparant is 
verplicht. Het product moet volledig uitgehard zijn voor 
het vullen van het zwembad. Extreme waarde 
wisselingen in het chloor dienen vermeden te worden. 
Tevens zijn wij in het bezit van een attest voor het 
gebruik in stofvrije ruimtes en medische omgevingen. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voorbehandelen van de ondergronden: 

De ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij 

te zijn. Niet zuigende ondergronden met Multi Primer 

Transparant reinigen. Voor PVC-profielen raden wij aan 

een voorbehandeling met een mix van Isopropylalkohol 

(IPA-industriealcohol) en water in verhouding van 1:1, 

om een optimale hechting te bereiken. 
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Verwerking: 
Bij een beglazings-topafdichting beglazingsband toepassen. De minimale voegdoorsnede 
moet zijn 3 x 5 mm. Bij het bepalen van de voegafmeting moet de voeg zo gekozen 
worden dat de MTV (maximale toelaatbare vervorming) van de Easy Fix niet overschreden 
wordt. De voegen van rugvulling PE of PU rugvulling voorzien en op de juiste voegdiepte 
fixeren. Niet geschikt zijn olie, teer en bitumineuze rugvullingen zoals materialen op 
rubberbasis, chloropreen of EPDM basis. 
 
Voegvulling: 
Easy Fix zonder luchtopsluiting in de voeg aanbrengen. Voeg geheel vullen. Afmessen van 
de kit met een geschikte spatel. Eventueel kan ProPart Easy fluid gebruikt worden. 
 
Reinigen: 
Verse en niet gevulkaniseerde kit kan met Bond Ex verwijderd worden. Doorgehard 
materiaal kan alleen mechanisch met hiertoe geschikt gereedschap verwijderd worden. 
 
SPECIFICATIES: 
 
Eigenschappen   Normen  Waarden 
Reactiesysteem      Alkoxy (neutraal uithardend) 
Volumieke massa  DIN 52451  1,02 g/cm³ 
Huidvorming¹      Ca. 7-10 min 
Doorharding¹      Na 1 dag: 2mm, na 3 dagen: 3mm 
Volumeverandering  DIN 52451  -4% 
Vervorming (MTV)     25% 
Shore A hardheid  DIN 53505  18 
E-Modules (100%)  DIN EN 28340  0,35 N/mm² 
Trekvastheid   DIN EN 28340  0,5 N/mm² 
Rek bij breuk   DIN EN 28340  300% 
Breukbeeld    DIN EN 28340  100% (cohesiebreuk) 
24-uur 200% uittrekking DIN 52455-3  Voldoet (rek- en stuikcycli na UV
       belasting) 
Herstelvermogen  DIN EN 27389  >95% 
Verwerkingstemperatuur    +5°C tot +40°C² 
Temperatuurbestendigheid    -40°C tot 150°C 
Houdbaarheid      12 maanden 
 

1) Bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
2) Temperaturen onder de +5°C kunnen de doorharding vertragen 

 
    


