
Perform Nivefix är ett 2-komponentsspackel för spackling av porer och sprickor i betong- och terrazzoytor. Säljs i 3 olika kulörer. 
Vit, Grå och Svart.

Produktbeskrivning:
Perform Nivefix består av en polymerdel märkt A och en härdare märkt B. Dessa komponenter skall sammanblandas strax före 
användning och förbrukas inom max 60 minuter. En mer användarvänlig och en mer miljövänlig produkt då den endast innehåller 
cement som märkningspliktig råvara.

Underlaget:
Kan läggas på allt från gips, trä och stålytor till betong, till och med nattgammal betong även om den inte är torr. Underlaget skall 
vara fritt från löst sittande material, cementhud, damm, olja och annat fett med mera men behöver inte vara torrt på vatten. 
Sugande underlag bör vattnas innan utläggning av spackel för att förhindra att den sugande ytan absorberar bindemedlet ur 
limmet vilket gör att bearbetningstiden förkortas.

Tillvägagångssätt:
Blanda komponenterna väl med en skruvdragare eller lågvarvig borrmaskin och en spiralblandare. Perform Nivefix sprids ut med 
en stålspackelspade eller en gummiskrapa med skarp kant. Häll ut och skrapspackla ytan. Spackla i två riktningar för att skjuva in 
spacklet i porer och sprickor. 

Härdning:
Perform Nivefix härdar genom reaktion mellan komponenterna men påverkas av omgivande temperatur och luftfuktighet samt 
drag. Behöver inte täckas. Härdar och går att slipa efter cirka 6 timmar i rumstemperatur. För att kunna blankslipas måste den ha 
härdat över en natt.

Övrig information:
Blandad produkt skall förbrukas inom 60 minuter
Lägsta arbetstemperatur är +5 oC
Vidhäftning till betong > 2 MPa
Tryckhållfasthet > 20 MPa
Böjdraghållfasthet > 5 MPa
E-modul >8000 MPa

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår 
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-koden. Förvaras frostfritt. 

Denna produkt är tillverkad i Sverige .

Perform Nivefix ingår i Perform Floor-Recond System.

4 kg set 
( komp. A 1 kg och komp. B 3 kg)

Vit artnr:        832-4416000400
Grå artnr:      832-4417000400
Svart artnr:    832-4415000400
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Underhållsprodukter för professionell användning. 
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår 
hemsida för mer information om våra produkter och 
var du kan köpa dem.

FLOOR-RECOND SYSTEM
ERFORMP

Stockholm
Kontor

Markörgatan 2
136 44  Handen

08-604 30 00

Göteborg
Huvudkontor

Snåkeredsvägen 2
438 91 Landvetter

031-87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager

Ekelidsvägen 7
457 40 Fjällbacka

031-87 31 21


