
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EASY FIX 

Lietošanai gatava flīžu līme keramikas flīžu likšanai  
 

 

 pielietošanai iekštelpās, gan mitrās, gan sausās zonās 

 keramikas, porcelāna, mozaīkas un dabisko akmeņu 

(nejutīgām) flīzēm līdz 40x40 cm 

 neslīdes īpašības 

 pagarināts izlietošanas laiks 

 krāsa: dabīgi balta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ceresit Easy Fix ir piemērota keramisko, mozaīkas, gresa un 
dabiskā akmens (kas nav jutīgs pret krāsas izmaiņām) flīžu 
ar profilēto aizmuguri ≤1 mm likšanai. Flīžu un mozaīkas 
nostiprināšanai vietās, kas bieži ir pakļautas slapjumam 
(vannas istabās, virtuvēs, dušās un citur). Iekštelpu sienu un 
griestu izlīdzināšanai. Var izmantot arī cietā polivinilhlorīda 
(PVC) flīzēm, siltuma un akustiskās izolācijas plāksnēm, 
veciem flīžu segumiem (1 no flīzēm ir jābūt absorbējošai - 
keramikas vai maz apdedzinātas keramikas) un citiem. 
Piemērota lietošanai uz betona, vieglbetona, javu grupu 
PII/PIII apmetumiem, ģipša apmetumiem, ģipša plāksnēm, 
ģipškartona plāksnēm (biezums ≤ 12,5 mm), šķiedru 
apmetuma plāksnēm, kokskaidu plāksnēm, galdnieka 
plātnēm un šķiedru cementa plāksnēm. Nav piemērota 
izmantošanai ārpus telpām un smagi noslogotām grīdām. 

 
Ceresit Easy Fix pielīp pie visām stabilām, slodzi nesošām, 
tīrām in sausām virsmām, kas ir brīvas no vielām, kuras var 
izraisīt atdalīšanos. Noņemt jebkādus pārklājumus, kuru 
nestspēja ir neatbilstoša. Krāsojumu (kas nav krīta un ar labu 
adhēziju) rūpīgi padarīt nelīdzenu un attīrīt no putekļiem. 
Vieglbetona, kokskaidu plākšņu (> 22 mm), galdnieka plātņu, 
šķiedru cementa plākšņu, ģipša apmetumu, saistītu 
izlīdzinošo slāņu, plākšņu, kā arī ģipškartona plākšņu un 
šķiedru apmetuma plākšņu gruntēšanai izmantot CT 17 vai 
CT 19. Ļaut gruntējumam nožūt 2 - 3 stundas. 

 

 

 

 
Pirms lietošanas līmi samaisīt. Uzklāšanai izmantot 
piemērotu roboto špakteļlāpstiņu (maks. 8 mm). Ceresit 
Easy Fix uzklāt, izmantojot plānkārtas metodi ar līmes 
segumu uz flīzes aizmugures, minimums, 65 %. Lai iegūtu 
kontaktslāni, vispirms uzklāt ar lāpstiņas plakano pusi, pēc 
tam izmantot roboto pusi. Nostiprinot flīzi, lūdzam ņemt vērā 
plēvītes veidošanos. Līmes pārpalikumus, kamēr tie ir svaigi, 
noņemt ar ūdeni. Sacietējušam materiālam izmantot 
dispersijas krāsu noņēmēju. Atkarībā no pamatnes, 

šuvošana ir iespējama pēc 24 - 48 stundām. 

 
Ceresit Easy Fix atbilst ekspluatācijas prasībām saskaņā ar 
EN12004:2007+A1:2012 (Flīžu līmes. Prasības, atbilstības 
novērtēšana, klasificēšana un apzīmēšana), tips D2TE ar 
paredzēto pielietojumu kā normāla dispersijas līme, ar 
samazinātu slīdēšanu un pagarinātu izlietošanas laiku 
iekšējo sienu flīzēšanai. 
Easy Fix ir atļauts izmantot arī pastāvīgi aukstās iekštelpās 
(piem., aukstuma kamerās), ja temperatūra nenokrīt zem 
-30 °C. 
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Henkel Balti OÜ 

Sõbra 43 

50106 Tartu, Eesti 

Tel. (+372) 7305 800 

 

 
 

Bāze: Pildīta akrila kopolimēra 
emulsija 

Tilpumsvars: apmēram 1,6 kg/dm3 

Atklātais laiks (saskaņā ar 
standartu EN 12004): 

adhēzija  0,5 MPa 

Slīde (saskaņā ar standartu EN 
12004): 

  0,5 mm 

Pielietošanas temperatūra:  no +5 līdz +25 C 

Izšuvošana: pēc 24 - 48 h 

Līmes stiepes stiprība (saskaņā 
ar standartu EN 12004): 

 

Temperatūras izturība: no -30 līdz +70 C 

Atklātais laiks: 30 minutit 

Roba dziļums mm kg/m2 

3 2,0 

4 2,7 

6 3,4 

 
Glabāšanas laiks: Līdz 24 mēnešiem no ražošanas datuma, 
ja tiek uzglabāts uz paletēm sausos apstākļos un oriģinālā, 
nebojātā, temperatūrā no +5 līdz +30 °C. 
  

 
Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruņiem: 
Andis Londenbergs +371 29414813  
 
Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī 
piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un 
noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) 
standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko 
pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un 
iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā 
garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi 
sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā 
+23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. 
Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt 
ātrāka vai lēnāka. 
Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar 
produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. 
Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu 
un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai 
katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu 
mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. 
Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu 
lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša 
pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko 
datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo 
produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CE atbilstības marķējuma kopija: 
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EN 12004:2007+A1:2012 – D2TE 
Dispersijas līme ar samazinātu slīdēšanu un pagarinātu izlietošanas 

laiku iekšējo sienu flīzēšanai 

Adhezīvā stiprība kā 

Sākotnējā adhēzīvā stiprība bīdē _ 1 N/mm² 

Adhēzīvās stiprības ilgnoturība kā 

Adhēzīvā stiprība bīdē pēc 
novecināšanas karsējot 

_ 1 N/mm² 

Adhēzīvā stiprība bīdē pēc iegremdēšanas ūdenī _ 0,5 N/mm² 

Adhēzīvā stiprība bīdē paaugstinātās 
temperatūrās 

_ 1 N/mm² 

Saķeres laiks: adhēzīvā stiprība stiepē (pēc 
vismaz 30 minūtēm): 

_ 0,5 N/mm² 

Slīde: _ 0,5 mm 

Reakcija uz uguni: F 

Bīstamu vielu izdalīšanās:  MSDS* 

*MSDS (Material Safety Data Sheet) - skatit DDL 
 

TEHNISKIE DATI 
 


