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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

 

ULTRACRETE Post Fix 
Greitai stingstantis ankeravimo mišinys 
 

Savybės ir privalumai 
 Greitai sustingsta – nereikia ilgam stabdyti eismo.  

 Ekonomiškas. 

 Sustingsta per 15 minučių (priklausomai nuo temperatūros). 

 Sunaudojamas per 5-10 minučių (priklausomai nuo temperatūros). 

 Patogus naudoti sunkiai prieinamose vietose, skubiam remontui. 

 Skirtas profesionaliam naudojimui. 
 

Panaudojimas 
Ultracrete Post Fix – greitai stingstantis mišinys, 
skirtas ženklų, tvorų, elektros ir telefono stulpų, 
apšvietimo stulpų, stacionarių greičio matuoklių ir 
kitų kelio konstrukcijų įtvirtinimui. 
Ultracrete Post Fix tiekiamas 25kg plastikiniuose 
maišuose, kuriuose yra dvi pakuotės: 10mm frakcijos 
užpildo pakuotė ir specialaus cementinio mišinio 
pakuotė. Sumaišius abu komponentus papildomai 
reikia įpilti vandens, kad butų gautas tvirtas, greitai 
stingstantis mišinys.  
 

Paruošimas 
Mišinio reikia paruošti tiek, kad galima būtų 
sunaudoti per 4 minutes. Visi paviršiai turi būti 
švarūs, be jokių sukibimą silpninačių teršalų tokių, 
kaip tepalai, riebalai, dulkes ir kt. Atskilusias betono dalis, atplaišas reikia nudaužyti iki tvirto pagrindo, kad būtų 
užtikrintas patikimas sukibimas. Remontuojamą paviršių reikia gerai įmirkyti vandeniu, pašalinant vandens 
perteklių.  
 

Maišymas 
Į maišyklę arba maišymo indą įpilkite 2,5 litro švaraus vandens. Į vandenį lėtai pilkite sausą produktą. Maišykite 3 
minutes. Sumaišytas produktas turi būti betono konsistencijos.  
Svarbu: nepilkite vandens daugiau nei nurodyta. Papildomai galima įpilti ne daugia kaip 0,27 litro vandens, kad 
būtų gauta tinkama konsistencija.   
Pirmiausia sumaišomas užpildas su cementiniu Ultracrete Post Fix komponentu. Į gautą mišinį įpilama 1,75 litro 
vandens ir vėl atidžiai išmaišoma. Jei reikia papildomai pilti vandens, galima pilti tik tiek, kad bendras vandens 
kiekis mišinyje neviršytų 2,5 litro. Pilant vandenį reikia pastoviai maišyti, kol bus gauta vienalytė konsistencija. 
Vandens perteklius lėtina mišinio rišimąsi, mažina galutinį atsparumą gniuždymui ir gali sąlygoti susitraukimus bei 
skilinėjimą. 
 

Remontavimas 
Sumaišytą Ultracrete Post Fix mišinį reikia sunaudoti per 4 minutes. Atidžiai užpildykite remontuojamas siauras 
ertmes. Išlyginkite paviršių metaline glaistykle. Įrankius plaukite vandeniu iškart po panaudojimo. 
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Techniniai duomenys 
 
 
 
 
 

Šviežaus mišinio tankis:   2200 kg/m
3
 

Sunaudojimo laikas:  5-10 minučių  
Stingimo laikas:  15 minučių  
Sąnaudos:    apie 12,5 litrų, 
Padengimas:  su 1 maišu suremontuojamas 1 m

2
, kai gylis 12,5 mm. 

Spalva:   rusvai pilka. 
 
Duomenys gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Bandymai atlikti prie 20°C. Žemos temperatūros lėtina, aukštos temperatūros 
greitina rišimąsi. 
 

Pakuotė 

25 kg maišas. 
 

Saugojimas 
Ultracrete Post Fix sandėliuokite uždaroje originalioje pakuotėje, 5-30°C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio. 
Sandėliuokite sausoje, vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje. 
 

Galiojimo laikas 
6 mėnesiai, sandėliuojant aukščiau išvardintomis sąlygomis. 
  

Sveikata ir saugumas 
Produkto nenaudojant laikykite talpas uždarytas. Venkite įkvėpti garų. Venkite kontakto su oda bei akimis. 
Naudokite apsauginę aprangą, įskaitant pirštines, akinius ir respiratorių, jei dirbate blogai ventiliuojamoje 
patalpoje. Produkto sudėtyje yra portlandcemenčio, kuris sumaišytas su vandeniu yra šarminis ir gali dirginti odą. 
Patekus į akis, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Detalesnės informacijos ieškokite 
Saugos Duomenų Lapuose. 
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Atsparumas gniuždymui (N/mm
2
) 4,0 16,0 32,0 


