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Toepassing
Triflex ProDrain Fix wordt gebruikt als fixatie van de Triflex DC-MAT 
(ontkoppelingsmat) in het Triflex ProDrain systeem.

Eigenschappen
Triflex ProDrain Fix heeft de volgende eigenschappen:
• Weersbestendig
• Waterafstotend
• Waterdampdoorlatend
• Goede hechting
• Zeer elastisch 
• Flexibel

Leveringsvorm
Zaklevering: 25,00 kg

Opslag
Het materiaal dient koel, droog en vorstvrij te worden opgeslagen. Tevens dient 
het materiaal te worden beschermd tegen vocht, ook op de mengplaats. 

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen 
zoals vet en olie. 

Verwerkingscondities
Zie de systeembeschrijving van Triflex ProDrain. 

Menginstructies
Meng de Triflex ProDrain Fix met de bijbehorende hoeveelheid water en een 
daarvoor geschikt roerwerk, totdat er een homogeen mengsel ontstaat. Maak 
niet meer materiaal aan dan dat er binnen 2 uur verwerkt kan worden. 

Mengverhouding
Meng 25,00 kg Triflex ProDrain Fix met 5,70 liter water. 

Verwerkingsinstructies
• Breng de lijm met een getande lijmkam (6 x 6 mm) aan over de   
 baanbreedte van de Triflex DC-MAT (ontkoppelingsmat) het gehele 
 oppervlak. 
• Tijdens het verwerken en drogen van Triflex ProDrain Fix mag de 
 temperatuur van het oppervlak niet onder de +10°C komen.
• De uithardingstijd van Triflex ProDrain Fix is 1-3 dagen. Gedurende deze tijd 
 mag de ontkoppelingsmat niet mechanisch worden belast, echter kan er 
 wel verder gegaan worden met de werkzaamheden. 
Let op: De ontkoppelingsmat moet zo min mogelijk worden belast bij het 
aanbrengen van de hechtingslaag en het daaropvolgende Triflex BTS-P  
systeem. Om het te beschermen tegen puntbelastingen, kan er een dunne  
houten plaat bovenop worden geplaatst.

Verbruik
Circa 3,00 kg/m² op een gladde en vlakke ondergrond.

Potlife
Circa 2 uur bij +20°C.
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Identificatie van de gevaren
Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.
                
Veiligheidsadvies
Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.
                
Maatregelen bij ongelukken en brand
Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.
                
Belangrijke informatie
Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex 
systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die 
niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.
De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten 
berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en 
geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende 
eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het 
product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid 
voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of 
verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.
                
De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te 
gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.
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