
Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotycz�ce zastosowania, które przekazujemy u�ytkownikowi w celach promocyjnych powsta�y na podstawie naszych do�wiadcze�
wed�ug najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie s� jednak one wi���ce i nie zwalniaj� kupuj�cego do sprawdzenia naszych 
produktów na w�asn� odpowiedzialno�� pod wzgl�dem przydatno�ci do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. 
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce  
OLI-POL Spó�ka z o.o., ul. Wroc�awska 144, 63-800 Gosty�, tel. 65 572 32 94 fax. 65 572 32 95                                                                               sierpie� 2008 
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OLI-AQUA FIX FILL Fugenkittlösung 
 

Uwagi/Wskazówki stosowania: 
	 Przed u�yciem dobrze wymiesza�
   OLI-AQUA   FIX    FILL   dobrze   wymiesza�  z py�em drzewnym do postaci 
  jednorodnej   papki  nadaj�cej  si�   do   obróbki   szpachl�. Przed  ostatnim 
   szlifowaniem ca�� powierzchni� wyszpachlowa�    z u�yciem    nierdzewnej 
   szpachli.  Po    wyschni�ciu  przeprowadzi�  szlif  ko�cowy. Pod�oge   przed 
   gruntowaniem dok�adnie oczy�ci� i odkurzy�.
	 Uwaga! Zastosowany py� szlifierski musi by� czysty, tzn. bez starych resztek 
   lakierów i wosków. Masa do szpachlowania powinna g��boko wpe�nia� fugi. 
   Przy zbyt suchej masie fugi b�d� wype�nione tylko powierzchniowo i 
   podczas szlifowania b�d� wymaga� ponownych poprawek. 

Przygotowanie pod�o�a:  
Przeprowadzi� zgrubne i �rednie szlifowani. Powierzchni� dok�adnie odkurzy�.
Py� drzewny powsta�y przy �rednim szlifowaniu doskonale nadaje si� do 
przygotowania masy do fugowania. 

Stosowanie 

         1)    Wype�nianie fug

 

OLI – AQUA  FIX FILL wymiesza� z py�em drzewnym  

Parkiet wyszpachlowa� przygotowanym kitem  

ok. 45 min  

Szlif, ziarnisto�� 120 
 

Opis produktu 
OLI-AQUA  FIX FIL jest ekologicznym wodorozcie�czalnym kitem do 
szpachlowania fug w pod�ogach drewnianych i parkietach. 

W�a�ciwo�ci  
- spe�nia wymagania EU-decopaint  
- �atwy w stosowaniu 
- dobrze wype�niaj�cy
- doskonale szlifowalny  
- bardzo szybkoschn�cy
- bardzo niewielkie poprawki 
- bardzo dobra przyczepno�� w fugach  
- Giscode W1 

Normy 
- DIN 71-3 (Bezpiecze�stwo zabawek dla dzieci) 
- DIN 53160 (Odporno�� na �lin� i pot) 
- DIN 68861 T1 B, C (Odporno�� chem.) 
- DIN 68861 T4 (Odporno�� na zarysowania) 
- Nie zawiera NMP 
- Nie zawiera formaldehydu  i  aromatycznych rozpuszczalników 
- Nie palny w stanie p�ynnym
 
Zakres stosowania 
Polecany do wszystkich powszechnych gatunków drewna, przede 
wszystkim na pod�ogi, które b�d� lakierowane wodorozcie�czalnymi  
lakierami OLI-AQUA. Nie polecany do pod�o�y koloryzowanych OLI-Floor 
Color ; w tym przypadku polecamy zastowsowanie Oli- Fugenkittlösung 
5.50.
 
Oznaczenie handlowe  
OLI-AQUA FIX FILL Fugenkittlösung                         410 008 02 

Opakowania:                            5/ 1   Litr 

Magazynowanie:  
W oryginalnie zamkni�tych opakowaniach 12 miesi�cy. Temperatura  
magazynowania i transportu w przedziale od 5 do 30 °C. 

Oznakowanie: 
Oznakowania i wskazówki bezpiecze�stwa znajdziecie Pa�stwo w naszych 
kartach danych bezpiecze�stwa  na stronie www.oli-pol.com.pl 

 

 
Schni�cie: 
Dane odnosz� si� do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotno�ci
wzgl�dnej powietrza. 


