
HIGHLIGHTS:
 • EASY TO USE

Just add water, no admixtures needed

 • HIGH PERFORMANCE
Patch, sand and paint the same day

 • ULTRA-SMOOTH FINISH
Grit free and sandable within 24 hours

 • EXCELLENT BOND
Bonds to concrete, brick, block, plaster, tile 
and more

 • SELF-CURING TECHNOLOGY
No water curing needed under  
normal conditions

CONFORMS TO: 
ASTM C109

MANUFACTURER: 
CTS Cement Manufacturing Corp. 
11065 Knott Ave., Suite A 
Cypress, CA 90630 
Tel: 800-929-3030 
Fax: 714-379-8270 
Web: www.CTScement.com 
E-mail: info@CTScement.com

PRODUCT NAME:

Rapid Set® WUNDERFIXX®

DESCRIPTION: Rapid Set WUNDERFIXX is a high performance, gray concrete smoothing compound. 
WUNDERFIXX is a blend of Rapid Set hydraulic cement, high-performance polymers and finely ground 
aggregate. Mix WUNDERFIXX with water to produce a workable, easy-to-apply mixture with excellent 
bonding characteristics. Trowel apply WUNDERFIXX to achieve a smooth and uniform finish. After applying, 
WUNDERFIXX may be sanded within 24 hours to achieve an ultra-smooth finish.

USES: Use WUNDERFIXX for cosmetic patching, detailing and smoothing. WUNDERFIXX is ideal for use on 
tilt-up panels, precast, formed work, concrete block and other concrete and masonry surfaces. Durable in 
wet environments, it is suitable for both interior and exterior applications. WUNDERFIXX may be used on 
vertical/overhead and non-wearing horizontal surfaces.

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES: Use WUNDERFIXX to reduce your carbon footprint and lower your 
environmental impact. Production of Rapid Set cement emits far less CO2 than portland cement. Contact 
your representative for LEED values and environmental information.

APPLICATION: Apply WUNDERFIXX in thicknesses from skim coat to 1/2" (1.3 cm). For thicker repairs, 
use appropriate Rapid Set® repair products. Consult your CTS Cement Representative for more 
information and training.

SURFACE PREPARATION: Application surface must be clean, sound and free from any materials that may 
inhibit bond, such as oil, asphalt, curing compound, acid, dirt and loose debris. Apply WUNDERFIXX to a 
surface that is dry or saturated with no standing water. A test area should be applied to determine suitability 
in the repair environment.

MIXING: The use of a drill-mounted mixing paddle is recommended. Organize work so that personnel and 
equipment are in place before mixing. Use clean, potable water. WUNDERFIXX may be mixed using 6 to 
8 quarts (5.7 L to 7.6 L) per 50-lb (22.7-kg) bag. Use less water to achieve higher strengths. Do not exceed 
8 quarts (7.6 L) of water per bag. For increased fluidity and workability, use Rapid Set® FLOW Control® 
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תיאור המוצר - תערובת צמנט חד רכיבית מהירת ייבוש המכילה צמנט הידראולי, פולימרים ואגרגט עדין ומובחר 

ליישום בשכבה דקה לקבלת שטח פני בטון איכותי ביותר. ניתן לשייף את הגימור תוך 24 שעות לקבלת שטח 

חלק ביותר.

יישומים - לתיקוני פני שטח של בטון באלמנטים מוכנים, שטחי בטון אדריכלי ויציקות לא אחידות, לתיקוני בטון 

כלליים. ליישום חוץ ופנים, עמיד לסביבה רטובה/לחה. לעבודה אנכית, מעל הראש ואופקית לאזורים שאינם 

עומדים בתהליכי שחיקה.

הכנת שטח - השטח יהיה נקי מאבק, שמנים וחומרים זרים, תשתית יציבה ללא חלקים רופפים, אספלט וחומרי 

אשפרה, יש ליישם ע”ג תשתית מחוספסת,  רוויה/לחה, ללא מים עומדים.

הכנת החומר - יש להשתמש בכלי קיבול ייעודי וערבל מכני בעל מהירות סיבוב איטית יש  להכין צוות, כלים 

וחומרים מראש לצורך עבודה רציפה בהתחשב בזמן העבידות  הקצר יחסית של המוצר. 

יש להשתמש במים נקיים: כמות מים מדודה )5.7-7.6 ליטר( לשק 22.7 ק”ג. ערבוב החומר למשך כ- 1-3 דקות 

עד לקבלת חומר הומוגני יש להוסיף את תכולת השק תוך כדיי ערבול לכלי המכיל את כמות המים הנדרשת. אין 

לשנות את התערובת המוכנה )תוספת מים וכו’( לקבלת חוזק גבוה יש להשתמש בכמות מים מינימלית המותרת.

בכפוף לתנאי מזג אויר וזמני עבידות של החומר. ניתנת אפשרות לשינויים

קלים  בכמות  המים כמו כן ניתן להוסיף שקיות :

FLOW CONTROL - לשיפור זרימה ועבידות של החומר.

יישום החומר - זמן עבידות 60 דקות )21°( יש להיעזר בכלים רגילים לעבודות שפכטל.

אשפרה - אין צורך באשפרה.

צריכה ועובי לעבודה - 12-0 מ”מ, 11 מ”ר בעובי 1.5 מ”מ.

נתונים טכניים - חוזק ללחיצה: 6.9 מגפ”ס – 24 שעות. 10.3 מגפ”ס – 28 יום.

בטיחות - הימנע משאיפת אבק המוצר בזמן הערבוב. יש להגן על העיניים והעור בזמן עבודה ובמידת הצורך 

לשטוף במים זורמים במקרה של מגע בעיניים יש להיוועץ ברופא.

הוספת מים בלבד	 

תיקון, שיוף צביעה באותו היום.	 

גימור חלק	 

התקשרות מעולה	 

אשפרה עצמית אין צורך במים.	 

לעבודה בעובי 12-0 מ”מ	 
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 נתונים פיזיקלים

ASTM C109 מותאם לתקן

חוזק ללחיצהגיל

MGP 6.9  24 שעות

MGP 10.3  28 שעות

אריזה - שק 22.68 ק”ג.

WunderFixx
שפכטל צמנטי פולימרי לבטון אדרכלי

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות יש לעיין ב-MSDS  של המוצר.


