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Sikacrete® TXT-10 Fijador 
(Prefijador Copsa) 
Penetrująca powłoka impregnacyjna, wodna dyspersja akrylu 

Opis produktu Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) jest wodną dyspersją akrylową 
przeznaczoną do wykonywania penetrujących powłok impregnacyjnych 
i powierzchniowego utwardzania podłoży mineralnych. 

Zastosowanie  Ściany wewnętrzne i zewnętrzne 

 Podłoża betonowe, kamienne, ceglane, itp. 

 Elewacje tynkowane zaprawami Sikacrete TXT 

 Powłoki na posadzkach z zapraw SikaDecor® 

Właściwości  Może być barwiona pigmentami mineralnymi 

 Dobra odporność na warunki atmosferyczne 

 Łatwa aplikacja 

Dane produktu  

Postać Ciecz 

Barwa Biała 

Opakowanie Puszki 5 i 25 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas składowania 

Produkt składowany w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, 
w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach od +5°C do +30°C najlepiej 
zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem 
i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Dyspersja wodna kopolimeru akrylowego 

Gęstość ~ 1,05 kg/dm3 

Zawartość części stałych ~ 25 % wagowo 
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Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji 
 

Zużycie 300 g/m2 produktu rozcieńczonego w stosunku 1:3 

Powyższa wartość jest wielkością teoretyczną. Zużycie może być wyższe ze 
względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. 

Jakość podłoża Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość, powierzchnia musi być czysta, 
sucha, oczyszczona z kurzu, mleczka cementowego, niezwiązanych cząstek, oleju, 
tłuszczu, zabrudzeń, powłok itp. Przy stosowaniu na nowych podłożach przed 
zastosowaniem Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) odczekać co najmniej 
3 tygodnie. 

Przygotowanie podłoża Usunąć słabe, uszkodzone elementy, w razie potrzeby stosować odpowiednie 
metody czyszczenia podłoża: mechaniczne lub wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Warunki aplikacji / 
Ograniczenia  

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Instrukcja aplikacji  

Instrukcja mieszania Przed zastosowaniem Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) należy 
rozcieńczyć wodą w stosunku pomiędzy 1:3 a 1:4 (produkt : woda). 

Proporcja rozcieńczania materiału zależna jest od podłoża i musi być dobrana na 
placu budowy na podstawie próbnych zastosowań.  

Sposób aplikacji / 
Narzędzia 

Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) może być nakładana za pomocą 
pędzla, wałka lub metodą natrysku. Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, aby 
nanoszona warstwa materiału była ciągła i jednorodna. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia i sprzęt do nakładania należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 

Uwagi do stosowania  Duże zużycie produktu (niskie rozcieńczenie) może powodować tworzenie 
zwartej powłoki pogarszającej przyczepność warstw, z drugiej strony, 
nadmierne rozcieńczenie prowadzi do ograniczenia zużycia produktu 
utrudniając nakładanie materiału, obniżając jego przyczepność do podłoża 
i tworząc obszary o niejednolitej absorpcji. 

 Chronić przed promieniowaniem słonecznym, silnym wiatrem. 

 Nakładać tylko na mocne i przygotowane podłoża. 

 Świeżo ułożoną zaprawę chronić przed mrozem. 

Utwardzanie materiału  

Pielęgnacja Aby uniknąć odparowania wody zarobowej świeżo ułożoną zaprawę pielęgnować 
za pomocą wody lub odpowiedniego preparatu pielęgnacyjnego. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Podczas pracy obowiązuje ubranie, rękawice i okulary ochronne.  

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 
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Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 
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