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Obszary stosowania 

Do stosowania na ścianach i sufi-
tach w zastosowaniach wewnętrz-
nych i zewnętrznych. iQ-Fix nadaje 
się do stosowania na wszystkich 
mineralnych materiałach ściennych 
i podłożach nadających się do 
otynkowania z wyłączeniem podło-
ży gipsowych. 

Właściwo ści produktu 

iQ-Fix jest wysokiej jakości zapra-
wą klejową, która po wymieszaniu 
z wodą jest gotowa do użycia  
i wiąże hydraulicznie. 
� Łatwa i szybka aplikacja, wy-

soka plastyczność 
� Nie zawiera włókien mineral-

nych 
� Długi czas otwarty klejenia 
� Brak osuwania się i wysoka 

przyczepność 
� Do podłoży mineralnych  

i okładzin w miejscach su-
chych i wilgotnych 

� Wodoodporny, odporny na 
czynniki atmosferyczne, wyso-
kie temperatury i mróz 

� Przepuszczalność pary wodnej 
i przewodność kapilarna dopa-
sowane do systemu iQ-Therm 

 
 

Podło że 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji, które mogą obniżać 
przyczepność. Nośne, czyste stare 
tynki należy sprawdzić pod kątem 
nośności i przyczepności do pod-
łoża. Usunąć glony, grzyby i mchy. 
Starannie usunąć zniszczone tyn-
ki, powłoki malarskie i nienośne 
powłoki oraz materiały gipsowe.  
Podłoże może być wilgotne, ale 
nie mokre. Przyczepność na 
chłonnych podłożach można po-
prawić poprzez ich lekkie zwilże-
nie. 

Sposób stosowania 

Wlać 7,5-8,5 l wody do czystego 
pojemnika na zaprawę, dodać 25 
kg iQ-Fix  i dokładnie wymieszać, 
aż powstanie jednorodna, odpo-
wiednia do stosowania, pozbawio-

na grudek konsystencja (czas mie-
szania co najmniej 3 minuty). 
Mniejsze ilości miesza się w pro-
porcji 0,30 – 0,35 l wody na każdy 
kilogram proszku. Po wymieszaniu 
z wodą materiał iQ-Fix jest gotowy 
do użycia. Nie należy mieszać 
większych ilości zaprawy niż moż-
na wykorzystać w ciągu około 60 
minut.  
W celu przyklejenia płyt termoizo-
lacji wewnętrznej zaprawę nakłada 
się na podłoże oraz na płyty uży-
wając odpowiedniej pacy ząbko-
wanej (metoda nakładania na oby-
dwie powierzchnie). Bezpośrednio 
po nałożeniu zaprawy przykłada 
się płyty iQ-Therm do ściany i do-
ciska, bez odstępów między pły-
tami. Kołkowanie nie jest wymaga-
ne. Ubytki w okolicy spoin można 
wypełnić pianką montażową  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0225 

iQ-Fix 
Wysokiej jakości zaprawa klejowa do klejenia płyt 
termoizolacyjnych iQ-Therm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zastoso-
wań  

wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Proporcja 
sucha  

zaprawa / 
woda 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas  
mieszania 

 Układanie 
zapra-

wy/szpachlowa
nie/nakładanie 

kielnią 

 Zużycie łączne 
na mm grubości 

warstwy przy 
klejeniu całą 
powierzchnią 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić 
przed wilgo-

cią 

 

Dane techniczn e produktu  

Kolor: stara biel 
Uziarnienie: do ok. 0,5 mm 
Ciężar nasypowy: ok. 1,5 kg/dm³ 
Czas przydatności do stosowania: ok. 60 minut 
Lambda: 0,497 W/mk 
Współczynnik µ: 17 
Współczynnik AW: 0,0053 kg/m2s0,5  
w (80): 0,0316 m³/m³ 
w (sat): 0,5 m³/m³ 
Reakcja na ogień: Euroklasa A1 



Strona 2 z 2 

 
0225 IT 03.14.PL 

          Remmers Polska Sp. z o.o. ● ul. Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 61 8168100 faks: 61 8168111         www.remmers.pl 

Montageschaum 1K (art. 1586).  
Zaprawą klejową można wyrów-
nywać nierówności do maks. 1 cm, 
w przypadku większych nierówno-
ści należy zastosować tynk pod-
kładowy Remmers Grundputz  
(art. 0401). 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie należy sto-
sować w temperaturze poniżej 
+5°C i powy żej +30°C. Podane 
wskazówki czasowe odnoszą się 
do temperatury +20°C i wilgotno ści 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają a wyższe 
skracają czasy przydatności do 
stosowania i wiązania zaprawy.  
iQ-Fix należy chronić przed zbyt 
szybkim odparowaniem wody, 
przeciągami i obciążeniem ter-
micznym. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka, mieszadło, mieszarka 
przeciwbieżna, paca, kielnia, paca 
ząbkowana. Czyścić na świeżo 
wodą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 25 kg 
 
Zużycie: 
Klejenie całą powierzchnią: 
3,5 – 4 kg/m²,  
7,0-8,0 kg/m² przy stosowaniu 
metodą nakładania na obydwie 
powierzchnie. 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią – co najmniej 
12 miesięcy. 
 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w czasie transportu, 
przechowywania, stosowania pro-
duktu oraz jego usuwania i ochro-
ny środowiska zawarte są w aktu-
alnej karcie charakterystyki.  

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


