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Beeck Fixativ 

Grunning, fortynning og bindemiddel 

Produktbeskrivelse 
 

Beeck Fixativ er en kombinasjon av vannholdige, reaktive alkalisilikater.  
 

Anvendelsesområder Beeck Fixativ anvendes som grunning, bindemiddel til Beeck Ren Silikatmaling eller til 
lasurer i Ren Silikatmalingssystemer. Beeck Fixativ er velegnet til sugende, mineralske 
overflater, både innendørs og utendørs. Spesielt egnet til naturstein, kalk eller kalk-
sementpuss, men ikke til gips. Underlaget skal være sugende og det skal kunne fuktes. 

 
Produktegenskaper � Beeck Fixativ er ren mineralsk og inneholder ingen organiske stoffer.  

� Beeck Fixativ er forsterkende, men beholder samtidig vanndampdiffusjonsåpenheten. 
 

Bruksanvisning 
 

 

Forbehandling Gamle malingslag fjernes ved etsing eller sandblåsing. Egnet rengjøringsmetode 
bestemmes med forforsøk. Gammel puss rengjøres. Tett overflate av ny puss fjernes med 
hjelp av fortynnet Beeck Etsevæske. Ny puss skal være fullstendig gjennomtørr og fri for 
syrer og saltrester. Naturstein rengjøres med nøytralt rengjøringsmiddel, den skal ikke 
etses.   
 
Beeck Fixativ er alkalisk. Alle overflater som ikke skal behandles, tildekkes omhyggelig, 
spesielt glass, keramikk og elokserte overflater. Dersom det søles, skal det umiddelbart 
vaskes med store mengder vann. Benyttes ikke under +5 °C, på varme overflater eller i 
solskinn. 
 

Påføring/grunning Som grunning fortynnes Beeck Fixativ med 2-3 deler vann og påføres overflaten til den er 
mettet. Ved sterkt sugende underlag fortynnes Beeck Fixativ med vann i forholdet 1 : 1. 
Overflødig materiale fjernes. 
 

Forbruk Grunning: Ca. 0,04 – 0,07 kg/m
2 
 

Maling:  Ca. 0,125 – 0,25 kg/m
2 

Lasur:  Ca. 0,075 – 0,10 kg/m
2
 

 
Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. overflateporøsitet, 
ruhet, søl og lignende. 
 

Bindemiddel til Beeck Ren 
Silikatmaling 

Beeck Fargepulver tilsettes Beeck Fixativ i blandeforholdet:  
5 vektdeler Beeck Fargepulver (f.eks. 5 kg) 
6 vektdeler Beeck Fixativ (f.eks. 6 kg)  
 
Det er viktig at ferdig blandet maling står urørt i min. 8 timer før den benyttes! Ventetiden 
medfører enklere påføring og økt drøyhet. Ferdig blandede farger skal benyttes innen 2-4 
uker. NB! Vann må under ingen omstendigheter tilsettes.  
 
Må ikke benyttes på overflater med temperatur under +5 °C eller på sterkt soloppvarmede 
flater. Underlagets temperatur bør være den samme som temperaturen i luften. 
 

Bindemiddel til lasurer i  
Ren Silikatmalingssystem 

1 kg Beeck Fixativ fortynnes med 1 kg vann og deretter tilsettes ca. 100-500 g Beeck 
Fargepulver, avhengig av ønsket lasurstyrke. Må ikke benyttes på overflater med 
temperatur under +5 °C eller på sterkt soloppvarmede flater. 
 

Tørketid Ca. 3 timer. Ventetid mellom påføringene er min. 12 timer (v/20 °C). 
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Produktdata 
 
Rengjøring Verktøy og utstyr rengjøres med vann straks etter bruk. 

 
Emballasje Beeck Fixativ leveres i spann à 30 kg.  

 
Tekniske data � Farge:  

� pH-verdi:  
� Egenvekt:  
� PAM verdi:   
� Viskositet:       
� DIN 4102:                                                         

  
 

Fargeløs/klar 
Ca. 11 
Ca. 1,16 kg/l  
< 0.01 m S d – verdi (H2O) 
< 500 mPas 
Ubrennbar /A1 
 

Oppbevaring, 
holdbarhet og 
avfallshåndtering 
 

Ved tørr, kjølig og frostsikker oppbevaring i lukket originalemballasje, er holdbarheten 12 
mnd. fra produksjonsdato.  
 
For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad. 
 
Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og 
forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. 
 

Helse, Miljø og 
Sikkerhet 

 
Se tilhørende HMS-datablad. 
 

 Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 
14001. 
 
Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din 
disposisjon. 
 
Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre 
internettsider: www.sika.no 
 

Produktansvar Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av 
Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med 
produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.   
 
I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at 
verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd 
kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetnings-
potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk 
ansvar.   
 
Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.   
 
Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.   
 
Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-
datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges 
internettsider: www.sika.no.      

 
 
 
 

 
 
 
 
Sika Norge AS 
Industriveien 22 
Postboks 76 
1483 SKYTTA 
Norge 

Tel. 67 06 79 00 
Fax 67 06 15 12 
www.sika.no 
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