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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

 

FASTCEM 
Greitai stingstantis hidraulinis mišinys skubiam remontui  
FASTCEM– paruoštas sausas cementinis mišinys. Kietėjimo metu nesitraukia, 
greitai susiriša ir pasiekia pradinį stiprį. Geros tiksotropinės savybės leidžia jį 
naudoti vertikalių paviršių remontui, nenaudojant klojinių. Dėl greito rišimosi 
FASTCEM didelį mechaninį atsparumą pasiekia jau po 3 valandų. Taip pat 
FASTCEM yra nelaidus vandeniui. 
 

Savybės 
 Lengvai naudojamas. 

 Greitai stingsta. 

 Turi hidroizoliacinių savybių. 

 Tiksotropiškas, nesitraukiantis, todėl galima naudoti be klojinių. 
 

Panaudojimo sritys 
FASTCEM naudojamas smulkiems darbams, kur reikia greito sprendimo. 
FASTCEM puikia tinka įtvirtinti liukus, rėmus, elektros instaliacijos dėžutes, 
vamzdžius, langų ar durų sąvaras, jungiklius bei hermetinti įtrūkimus ir 
vandens prasiskverbimus požeminėse patalpose. 
 

Paviršiaus paruošimas 
Paviršiuje turi būti paruoštos reikiamos įtvirtinimo ertmės, kad būtų garantuotas geriausias FASCTEM sukibimas su 
paviršiumi. Būtina nuvalyti nuo paviršiaus visas atskilusias dalis, dulkes, sukibimą silpninančias medžiagas ir 
nešvarumus. Paviršius turi būti sudrėkintas vandeniu, nepaliekant vandens pertekliaus. 
 

Maišymas 
FASTCEM paruoštas naudojimui. Jį tereikia sumaišyti su 20% vandens. Dėl greito produkto kietėjimo 
rekomenduojama sumaišyti tik tiek produkto, kiek reikia greitam sunaudojimui. Vandens turi būti įpilamas tik 
instrukcijoje nurodytas kiekis, kad nebūtų paveiktos produkto savybės tokios, kaip mechaninis stipris ir pan. 
Vasaros metu maišymui naudokite šaltą vandenį, o žiemos metu- maždaug 20ºC šilumos vandenį. Nepilkite 
papildomai vandens, prasidėjus kietėjimui. Į FASTCEM nedėkite jokių kitų medžiagų tokių, kaip cementas, užpildai 
ar priedai 
 

Naudojimas 
Produktas dengiamas mentele arba nerūdyjančio plieno lopetėle, nenaudojant klojinių. Minimali naudojimo 
temperatūra +5ºC. Karštu oru drėkinkite suremontuotą paviršių mažiausiai 24 valandas po suremontavimo. 
 

Išeiga 
Vidutiniškai 1,8 kg/l. 
 

Pakuotė ir sandėliavimas 
25 kg ir 5 kg. Sandėliuokite produktą sausoje patalpoje, originalioje sandarioje pakuotėje 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos. 
 

Saugumas 
Maišymo metu dėvėkite kaukę. Mūvėkite pirštines ir dėvėkite akinius.Produktui patekus į akis, skubiai plaukite jas 
dideliu kiekiu vandens. Dėl detalesnių saugumo priemonių skaitykite Saugos Duomenų Lapus. 
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Techniniai duomenys 
Konsistencija, spalva milteliai, pilka 

Džiūvimo laikas prie 20°C 3 minutės 

Sauso mišinio tankis 1,25 ± 0,1 kg/l 

Vandens maišymo santykis 20% ± 1% 

Saugojimo laikas originalioje pakuotėje 12 mėnesių 

Paruošto mišinio savybės  

Paruošto mišinio tankis EN 1015-6  
 

1,85 ± 0,1 kg/l 

Stingimo laikas* 3 minutės 

Naudojimo temperatūra +5°C-+35°C 

Naudojimas rankinis 

Sukietėjusio mišinio savybės  

Atsparumas gniuždymui po 28 parų EN12190 18,0 N/mm
2
 

Atsparumas gniuždymui po 24 valandų EN12190 18,0 N/mm
2
 

Atsparumas lenkimui po 28 parų EN196-1 4,0 N/mm
2
 

Atsparumas lenkimui po 24 valandų EN196-1 4,0 N/mm
2
 

Temperatūrinis atsparumas -30°C-+90°C 

Reakcija į ugnį EN 1350-1 A1 
Techniniai duomenys nustatyti bandymų metu, kai prie  23±2°C, 50±5%. Realiomis sąlygomis duomenys gali skirtis. Reikia atlikti bandymus. 
*Stingimo laiką įtakoja aplinkos temperatūra: aukštoje temperatūroje stingimo laikas greitesnis, žemoje – lėtesnis. 


