
Omschrijving Tierrafino fix dient als versteviging van leemfinish en als voorstrijkmiddel voor absorberende  

ondergronden. Tierrafino fix gemengd met water stabiliseert stoffige ondergronden. Tierrafino fix 

kan worden gemengd met water en pigmenten om sluiertechnieken op Tierrafino Finish and Kalk

te creëeren. Voeg Tierrafino Finish toe aan fix om een structuurverf te verkrijgen.

Kleuren Tierrafino fix is melkachtig voor droging en transparant na droging.

Eigenschappen fix is geurloos na droging. Verwerk in gebieden waar weinig contact met water plaats vindt.  fix  is

damp-open en draagt bij aan een vochtregulerende werking.

Ondergronden Droog en vrij van stof en vet.

Omstandigheden De temperatuur van de lucht en de ondergrond dienen min. +5ºC te zijn.

Mengen Tierrafino fix is klaar voor gebruik.

Verwerking Tierrafino fix kan op 3 manieren worden verwerkt in combinatie met Tierrafino leem:

Mengen in de Meng 1 liter Tierrafino fix met 4 liter water, goed roeren. Voeg aan dit mengsel de 25 kg Tierrafino 

kuip Finish toe en roer het goed door tot er een smeerbare pasta is ontstaan. Verwerk Finish vervolgens 

zoals beschreven op het Technisch Merkblad van Tierrafino Finish.

Na opzetten Meng 1 deel fix met 4 delen water, roer dit goed door in een emmer. Zet Tierrafino Finish op als 

beschreven, na enig opstijven van de stuc op de wand/plafond dient de leem te worden 

geschuurd met het fix mengsel. Behandel de stuc vervolgens zoals beschreven op het

Technisch Merkblad van Tierrafino Finish.

Na afwerking Nadat Tierrafino Finish is opgezet en afgewerkt kan fix op de volgende manier worden 

aangebracht op een later moment: Meng 1 deel Tierrafino fix met 4 delen lauw warm water. 

Bevochtig de wand/plafond met een watersproeier met gewoon water totdat een egaal donkere 

kleur is verkregen, ofwel een verkleuring in de leem. Verzadig de leem niet met water, bevochtig 

net genoeg om de kleur te veranderen. Neem nu een spons en verzadig deze met het mengsel, 

knijp deze gedeeltelijk uit en maak ronde bewegingen op de wand door niet te hard te drukken. 

De structuur dient niet veranderd te worden, u wilt alleen het mengsel op de muur achter laten, 

veroorzaak echter geen lopers door een te vochtige spons te hanteren. Veeg de muur nu intensief 

af met een handveger zoals beschreven op het Technisch Merkblad van Tierrafino Finish.

Opmerking: De tweede manier (na opzetten) wordt gerekend tot de meest eenvoudige en 

efficiënte manier van verwerking.

Voorstrijk Breng fix aan met kwast of roller op ondergronden om een sterke zuiging tegen te gaan.

Sluiertechnieken Tierrafino fix kan worden gemengd met Tierrafino pigment om sluiertechnieken toe te passen.

Breng op met een kwast of een spons voor een minder dekkend effect.
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Verbruik Ter versteviging van leemstuc ong. 0,2 liter/m!.

Droogtijd Onder normale omstandigheden (+20ºC en 60% luchtvochtigheid) is fix droog tussen

4 - 12 uur. Na 2 dagen uitgehard.

Verdunner Water.

Houdbaarheid Eenmaal geopend dient Tierrafino fix binnen 2 jaar te worden verbruikt.

Samenstelling Cellulose binder, boomharsbinder, waterontharder, conserveermiddel, water.

Veiligheid Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Bij verhoogd risico (plafonds) veiligheidsbril dragen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Bewaaradvies Droog en koel maar vrij van vorst.

Verpakking 5 l plastic jerrycan.

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Leembouw Nederland aanvaardt echter  
geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de 
geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de produktinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.
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