RÖFIX AS 955

Tesnilni kotni profili za zunanje kote
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:

Vodotesni trakovi v obliki kotnih elementov za enostavno in varno zatesnitev pod keramiko v vlažnih
prostorih.
Kompatabilni z RÖFIX AS 910 tesnilnim trakom
Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih prostorih.

Lastnosti:

● Odporen na staranje.
● Temperaturno odpren
● Vodotesen

Izvedba:

Podlaga:

Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

Izvedba:

Izravnavanje izolacijskega materiala s pomočjo primerno oblikovane lopatice z uporabo izravnalnega
sredstva (detergent). Izravnavanje mora biti končano pred nastajanjem kožice na izolacijskem materialu.
Za montažo RÖFIX tesnila za kote so ustrezni proizvodi RÖFIX AS 340 zaščitni premaz proti vlagi in
RÖFIX AS 341Optilastic.

Varnostna opozorila:

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

Skladiščenje:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Skladiščenje najmanj 24 mesecev.

Tehnični podatki:
SAP številka artikla
Številka artikla
Način pakiranja
Količina po enoti

Splošna navodila:

2000153188
132051

10 Kos/kart.
> 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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