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Области на приложение: 

 
Двукомпонентна циментово-дисперсна шпакловка за хидроизолация под терена в областта на 
цокъла, за подове и стени. 
Хидроизолация в зоната под терена, но при безнапорна вода съгласно стандарта DIN 18195 / 
Част 4+5 (мин. 2 ръце на 1 mm дебелина на сухия слой).  
Хидроизолация в контакт със земята с подпорна вода според DIN 18195 / Част 6+7 (мин. 3 ръце 
на 1 mm пласт на сухия слой). 
За лепене и покритие на цокълни плоскости (EPS-P/XPS-R). 
За лепене на фасадни декоративни профили. 
Да не се използва при гипсови строителни материали, дървени материали, метали, дървесни 
леки плочи, смесена зидария, газобетон при отрицателно водно налягане. Валидните инструкции 
и стандарти като стандарта DIN 18195 "Хидроизолация на сгради" и техническите карти на ZDB 
да се съблюдават. 

 
Основа на материала: 

 

 Дисперсно свързващо вещество 

 Цимент 
 

Характеристики:  Еластична, гъвкава 

 Устойчива на постоянна влага 

 Без разтворители и пластификатори (L.F.) 

 Висока устойчивост на атмосферни влияния 

 Отлично сцепление 

 
Обработка: 
 

 

        
 

 
Условия по време 
на обработка: 
 

 
По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да е под 
+5ºС и над +30ºС. 
До пълното изсъхване да се пази от замръзване и от по-бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, 
вятър) и допълнително навлажняване (дъжд). 
 

 
Основа: 
 

 
Основата трябва да е суха, товароносима, без прах и замърсявания (като напр. сажди, лишеи, 
изцветявания и др.). 
Основата трябва да е без напрежение и недеформируема. Трябва да се изключат всички 
възможности за намокряне от вътре или покачване на влагата. Трябва да се ограничи 
хоризонтално и вертикално проникване на влага. 
 

 
Подготовка на основата: 
 

 
Силно попиващи и песъчливи основи трябва предварително да се обработят с подходящ 
дълбоко проникващ грунд. 
Препоръчително грундиране: със силиконов дълбок грунд RÖFIX PP 401 SILCO LF. 
 

Приготвяне: 
 

Прахообразният компонент B се добавя към пастьозния компонент А и се смесват с бъркалка до 
хомогенна, без бучки маса. Според приложението и обработката консистенцията на продукта 
може да бъде регулирана чрез добавянето на чиста студена вода. 
Като лепилна смес не се добавя вода.  
При шпакловане и за шламуване на повърхността може да се разрежда с до 2 литра вода на 20 
кг опаковка (максимум 10%). 
ДЪЛБОК ГРУНД: Заздравяване на песъчливи, силно попиващи основи се прави с допълнително 
грундиране. В този случай RÖFIX PP 307 ISO LF се разрежда така, че основното грундиране да 
попие в основата. 

Начин на обработка: Като маса за лепене: В областта на цокъла и на периметъра лепилният разтвор се нанася по  
цялата повърхност със зъбчата маламашка с размер 10 x 10 или по лентово-точковия метод (ок. 
60% контактна повърхност) върху обратната страна на изолационната плоскост. Изолационните 
плоскости се лепят плътно една до друга, равнинно и се притискат много добре. Изолационните 
плоскости в областта на цокъла след втвърдяване на лепилото се укрепват с мин. 2 дюбела на 
плоча (4 дюбела на 1 m²). Дюбелира се едва когато лепилото е добре изсъхнало. Време за 
съхнене: ок. 3 дни/10 mm пласт (+20°/65% отн. влажност; температура на строителните елементи 
+15°С/ порьозни основи). 
Лепило за декоративни профили: Лепи се винаги пълноплощно. Профилите се притискат 
плътно и ако излезе отстрани лепило, то трябва да се отстрани. Да се нанася само толкова 
лепило, колкото може да бъде обработено в рамките на отвореното време. 
Като армираща маса: нанася се на слой с около 2 mm дебелина с помощта на стоманена 
мистрия или маламашка. RÖFIX армираща мрежа се полага в мокрия слой и отделните краища 
на  мрежата челно се застъпват на ок. 10 cm. Слоят върху скосени изолационни плочи трябва да 
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е мин. 5 cm над наличното уплътнение (под половината). Накрая се покрива по метода „прясно 
върху прясно” с втори слой RÖFIX OPTIFLEX. Общата дебелина на шпакловката трябва да е ок. 
3-4 mm. Време на съхнене мин. 5 дни (+20°C/65%). 
Като хидроизолация: RÖFIX OPTIFLEX се разрежда с max. 10 % вода, за да се получи 
консистенция за мазане. Като влагозащита в областта на цокъла и зоната в контакт със земята 
RÖFIX OPTIFLEX се нанася с четка (валяк) равномерно и плътно върху шпакловката. Важно е 
мин. 5 см да е уплътнението над скосената изолационна плоча и над наличното строително 
уплътнение. За достатъчна защита се изисква полагане на мин. 2 пласта по 1 mm в зоната на 
контакт със земята. Между отделните полагания е необходимо време за съхнене от 24 часа. 
Време за обработка: около 30 минути. 
RÖFIX OPTIFLEX изсъхва хидравлично и физично. Времето за съхнене зависи от температурата 
и относителната влажност. При по-висока относителна влажност и ниски температури съхненето 
може да отнеме повече дни. Да не се обработва при температура на въздуха и повърхността под 
+ 5°C и над + 30 °C. Втвърден материал да не се разрежда и преработва наново. Инструментите 
да се почистват с вода непосредствено след употреба. Във втвърдено състояние е възможно 
само механично отстраняване. Да се спазват инструкциите за топлоизолационни системи в 
областта на цокъла. Да не се прилага при наличие на напорни води. В граничната със земята 
област уплътнителната маса трябва да бъде защитена с фундалин. Възможно е прилагането в 
областта на водните пръски (над терена, тераси и др.) при фасади с ТИС или мазилки. Преходът 
към хидронеизолираните повърхности трябва да бъде разграничен, защото поради 
хидротермичното водопоглъщане след години могат да се появят различни замърсявания по 
повърхността (оптични различия).  
Да не се използва материал от отворени кофи и да не се смесва с пресен материал. 
Препоръчителна топлоизолационна система: RÖFIX W50. 
 

 
Съвети за безопасност: 

 
Специална течна дисперсия (особено устойчива на влага), без подлежащи на деклариране 
разтворители, без филмконсервиращи вещества, съдържа консервант в кофата (0,2%), 
портландцимент (45-50%) с ниско съдържание на хромати. Повече подробности в 
информационния лист за безопасност. Преди употреба да се прочете ИЛБ. 
 

Указания за опаковката: В рециклируеми пластмасови кофи. 

 
Съхранение: 

 
Да се съхранява на студено, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. 
Срок на съхранение: минимум 12 месеца. 

 
Технически данни: 
 

 
 

Артикулен номер: 18349 

 

Вид на разфасовката: 
 

Количество/опаковка: 20 kg/ОП 

Цвят: сив 

Разходна норма: 3 - 5 kg/m
2 

Разходна норма (армиране): 4 kg/m² 

Разходна норма 

(хидроизолация): 

ок. 1,5 kg/m²/mm 

Разходна норма (лепене): 4 kg/m
2
 

Указание за употреба: Разходните стойности са приблизителни и зависят до голяма степен от основата и техниката на 

преработка. 

Минимална дебелина на слой:  2 mm 

Проницаемост на водни пари (EN 

1015-19) µ: 

ок. 500 

SD-стойност: ок.1 m 

Топлопроводност λ 10, dry:: ок. 0,47 W/mK 

Спец. топлинен капацитет: ок. 1,12 J/kg K 

Обемна плътност: ок. 1 600 kg/m
3 
 

 
Общи указания: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
С настоящите технически указания се анулират всичките им предишни издания. Данните от тях 
съответстват на познанията и опита ни понастоящем. Информацията е необвързваща и от нея 
не може да произтече обвързващо действие или други допълнителни задължения. Тя не 
освобождава клиента от задължението му сам да провери пригодността на продукта за 
предвидената употреба. Продуктите на Röfix както и всички съдържащи се в тях компоненти 
подлежат на непрекъснат контрол, с което се гарантира постоянно високо качество. 
Техническият ни консултантски екип е на Ваше разположение във връзка с въпроси относно 
употребата и преработката, както и за целите на демонстрации с нашите продукти. 
Актуализираните ни технически указания може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да 
ги изискате от местния филиал. 

 


