RÖFIX AS 340
Tekoča folija

Pravne in tehnične infor- Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi
macije:
in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih
združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
Področja uporabe:

Za zaščito proti vlagi pod površinami s keramičnimi ploščicami v kuhinjah, kopalnicah, straniščih, garažah
in pralnicah.

Osnova materiala:

● Akrilna disperzija
● Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Lastnosti:

●
●
●
●
●

Vodotesen
Brez biocidov.
Premošča razpoke
Elastičen, prilagodljiv
Dober oprijem

Izvedba:

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod
+5 °C.

Obdelava podlage:

Temeljito odstranimo ostanke malte in poškodovan beton.

Priprava:

Vsebino dobro premešamo.

Izvedba:

Zaščitni premaz proti vlagi nanesemo direktno iz posode na podlago z čopičem, valjčkom ali gladilko.
Pri kritičnih podlagah in prehodih lahko izboljšamo delovanje produkta tako, da premaz ojačamo s tanko
mrežo iz steklenih vlaken.
Ne uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ne mešati starega materiala z svežim.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni
list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje:

Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.
Skladiščenje najmanj 12 mesecev, v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri 20°C, 65% r.V.

Tehnični podatki:
SAP številka artikla
Številka artikla
Način pakiranja

2000569345

2000153184

142848

132047





Količina po enoti

7,5 kg/EN

15 kg/EN

Enota na paleto

72 EN/p

33 EN/p

Poraba
Navodilo za uporabo
SD-vrednost

pribl. 1,2 kg/m²/2A
Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
1,2 m

Natezna trdnost

> 1,5 N/mm²

Natezna trdnost

pribl. 24 h

Možno oblaganje

24 h

Gostota strjenega betona
(EN 12390-7)
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RÖFIX AS 340
Tekoča folija
Tehnični podatki:
SAP številka artikla
Gostota

Splošna navodila:

2000569345

2000153184
1,5 kg/ltr.
≥ 5 °C ≤ 25 °C

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejopravno ali
kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja
nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskemu zastopniku.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni
list pred uporabo gradbenega izdelka!
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