
  SLO 

TOVERFIX 
ENOKOMPONENTNI PRIMER ZA UTRJEVANJE IN IMPREGNACIJO 

Eno-kompomentni primer na osnovi topil, ki se strjuje ob reagiranju z vlago v prostoru. Primeren za 

utrjevanje neenakomernih in prašnih cementnih podlag  pred polaganjem parketa. TOVERFIX je tudi 

idealno impregnacijsko sredstvo za polaganje parketov na vlažne podlage (vse do 5% vlage po CM 

metodi),  podlage brez parne zapore ali podlage z vsebnostjo visoko vpojnih materialov. 

Tehnični podatki 

Fizikalne lastnosti  (20°C – 60% R. V.) 
Izgled Rjava tekočina  Specifična masa 1,02  g/cm3 
Vezivo 60,1 %   

 
Razmerja uporabe in časi (20°C – 60% R. V.) 

Prašno suh 1 h  Naslednji nanos 6 h 
 

Suho na otip 
 

2-4 h 
 

Redčenje do 1:1 z 
razredčilom P/24 

 

 
Poraba 4 - 5 m2/L  Vsebnost HOS čistega proiz. 400 g/l 

 

 
Temperatura ob nanosu 

 

 
> + 10°C 

 

Podkategorija v skladu z EU 
direktivo 42/2004 in ustrezne 
omejitve glede vsebnosti HOS 

Cat.A/h (BS): 
750 g/l (jan 2010) 

 
Shranjevanje in oznake 

Shranjevanje v zaprti originalni 
embalaži pri >10 ‘C 12 mesecev  Oznake nevarnosti F- Xn 

 
 
  Čiščenje orodja             takoj po uporabi s čistilnim razredčilom S/23. 
 
  Embalaža                        kanistri po 5 kg kanistri po 10 kg 
  

Način nanosa 

Priprava podlage 

Podlaga mora biti vpojna, čista, brez ostankov umazanije in ostalih nekompaktnih materialov. Toverfix 

nanesite s čopičem ali valjčkom na načine, ki so opisani spodaj glede na namen uporabe. Pravilen nanos bo 

omogočil nastanek popolnoma enotnega in dovolj hrapavega filma ter omogočil oprijem lepila. Razpoke se 

zapolni s pomočjo sintetičnih malt pripravljenih iz Toverfixa ali epoksi prajmerja Adeblok T19 ali Primer PU 

100. 

Toverfix se lahko uporabi na cementnih podlagah s preostankom vlage do 5 % (CM metoda) za debeline do 8 

cm. 

Toverfix ni primeren za izdelavo parne zapore na nevpojnih podlagah kot so keramika, marmor, steklo. Za te 

podlage se uporablja primer Idroblock C3 (glej ustrezen tehnični list). 

Toverfix ni primeren za podlage s talnim gretjem. 

Polaganje parketa na tla, obdelana s TOVERFIX  je potrebno izvesti v roku 24 ur in  s icer  z uporabo 

dvokomponentnega lepila vrste TOVCOL TP2C, TOVCOL LIGHT, TOVCOL PU2C ali enokomponentnega 

poliuretanskega lepila vrste TOVCOL PU/F1.  

V primeru polaganja po daljšem času od 24 ur ali pred izravnavanjem z izravnalno maso kot tudi v primeru 

uporabe silanskega modificiranega lepila Tovcol MS ali Monosil je vselej potrebno izvesti posip na svež zadnji 

sloj (glej spodaj za podrobnosti). 

 
 
 



  SLO 

OPOZORILO:  Vse informacije, navedene v tem tehničnem listu so informativne narave in nas ne zavezujejo k 
odgovornosti. Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov upoštevate pogoje okolja ter materiale za obdelavo.   
REV.6  11-01-2010 Ta tehnični list  nadomešča predhodno verzijo. 
 
 
 
 
 
 
 

Posip 
Za dodatno izboljšanje oprijema lepila je vselej priporočljivo, da na zadnji še svež premaz primerja posujete suh 

kremenčev pesek; po sušenju  odstranite odvečni pesek, ki se ni oprijel ter nadaljujte s polaganjem. Tako 

boste dosegli zadostno hrapavost površine tudi če se primer po osušitvi ne vpije popolnoma. 

Pravkar opisani postopek je nujen v primeru , da se polaganje prične v času, ki je daljši od 24 h po nanosu 
primerja; v primeru dodatne izravnave tal ali v primeru uporabe silansko modificiranega lepila. 
 

Direkten nanos lepil na vodni osnovi ni dovoljen. 

Toverfix kot utrjevalec 
 

Za utrjevanje prašnih, krhkih in zelo vpojnih podlag se priporoča prvi nanos Toverfixa redčenega z Diluente 

P/24 v razmerju 1:1. Ko je suho se nanese drugi sloj Toverfixa redčenega (10 – 20 %).  

 

Toverfix kot impregnacijsko sredstvo 
 

S čopičem ali valjčkom nanesite debelejšo plast TOVERFIX, 20% razredčenega z razredčilom Diluente P/24 

tako,  da popolnoma impregnirate podlago. Po približno 5/6 urah nanesite drugo plast čistega ali 

razredčenega TOVERFIXA. Nanos ene plasti čistega primerja priporočamo tudi po vseh stenah po obsegu 

prostora v višini 5-6 cm. Vlažnost podlage ne sme presegati 5 %, izmerjeno s karbidnim vlagomerom za 

estrihe debeline do 8 cm. 

 

Proti škripanju parketa. 
 
Toverfix prelijte preko starega neobrušenega parketa in ga s pomočjo lopatice razporedite po celi površini tako, 
da se dobro vpije tudi po spojih med elementi. Če je potrebno postopek ponovite prej kot v 6 h. Če so razpoke 
velike dodajte med primer fini lesni prah. 
Ko je primer povsem suh ga obrusite s površine parketa skupaj s starim lakom in ponovno površinsko zaščitite s 
lakiranjem ali oljenjem. 
 

Priprava sintetičnih malt 

 

Zmešajte TOVERFIX s suhim kremenčevim peskom tako, da dobite željeno čvrstost. Običajno razmerje 

Toverfix:pesek 1:10 daje čvrsto in kompaktno malto z nizkim krčenjem. Za izboljšanje oprijema malte na 

prašnih podlagah je priporočljivo, da se malto nanese še na svež  nanos primerja (po možnosti razredčenega 

ali čistega). 

 

Opombe 
 

 Prisotnost izocianatov in topil v prajmerju je lahko vzrok za preplah v primeru neprofesionalne uporabe. 
                Zaradi tega ne priporočamo uporabe TOVERFIX v naseljenih  
                objektih; kot alternativa naj se uporabijo proizvodi kot so ADEBLOK T19, 
                PRIMER  TS  ali, če možno, PRIMER  PU100  (brez topil in vonja). 

 

Varnostni napotki 
PROIZVOD JE NAMENJEN SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Strogo upoštevajte navedbe na etiketah in pred 

uporabo preglejte varnostne specifikacije. 

 

Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo odlagajte v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

 

 

 

 


