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Области на приложение: Специално лепило без цимент за изолационни материали (напр. EPS, корк, минерална вата и
PU-изолац. плоскости) върху бетон, варо-циментови мазилки както и върху плоскости от дърво.
Като носеща основа за системно лепило върху метални и дървени части.

Основа на материала: ● Дисперсионен свързващ мост
● Добавки за подобряване на обработваемите качества

свойства: ● Силно сцепление
● Алкалоустойчиво
● Подсилен с влакна
● Без разтворител

Обработка:

Изисквания при работа: По време на обработката и фазата на съхнене температурата на основата и околната температура
не трябва да падат под +5° C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, при ускорено съхнене съответно от пряко
слънчево греене, течение и дъжд.

Основа: Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания
и др.).
Подходящи са само равни основи

Предварителна
обработка:

Да се отстранят филмообразуващи изолиращи вещества. Кредирани или песъчливи повърхности
да се укрепят с грунд за дълбоко проникване или да се премахнат.
Въху стари или неносещи основи изолационните плоскости като цяло трябва допълнително да се
дюбелират.

Подготовка: Продукта се доставя готов за обработка.
Нанася се внимателно с подходящ смесител, ако е необходимо се добавя вода.

Обработка: Със зъбчата маламашка се нанася пълноплощно върху равна повърхност и се притиска към
основата.
При смесване на продукта с макс. 10 % цимент дава едно по-добро начално сцепление и по-висока
водоустойчивост.
При преработка като носещ слой върху метални и грундирани дървени части с фина зъбчата
маламашка (4мм) се нанася върху основата и се остава да се втвърди (без да се добавя цимент).
Ниски температури и висока влажност повишават времето за съхнене.
По-дебелите пластове забавят процеса на изсъхване и по този начин функциите на продукта.
Да не се смесва с други материали.
Инструмента се почиства след употреба.

Указания за опаковката: В рециклируеми пластмасови кофи.

Съхранение: На студено без опасност от замръзване, в добре затворени опаковки.
Срок на годност: ок. 12 месеца

Технически данни:

Арт. № 110215

Вид на опаковката

Количество в опаковка 20 kg/EH

Цвят сив

Разходна норма ca. 1,5 kg/m²/mm

Разходна норма
(лепене) ca. 1,5 kg/m²/mm

Указание за разходните
норми Разходните норми са ориентировъчни и много зависят от основата и техниката на работа.
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Технически данни:

Арт. № 110215

Дебелина на слоя < 1 mm

Водопоглъщане
(EN 1015-18) < 0,2 kg/m²h

Плътност ca. 1.700 kg/m³ 

Общи указания: С тези Технически инструкции, предишните издания са невалидни. Данните от техническите
инструкции отговарят на последното равнище на нашия опит и знания. Съдебен иск срещу
инструкциите, обаче не може да бъде въведен. RÖFIX -продуктите, както и употребяваните в
тях суровини се наблюдават постоянно, като по този начин се гарантира хомогенно качество.
От нашите технически служби може да получавате съответната информация, спрямо употреба,
обработка и демонстрация на нашите продукти. Актуалното равнище на нашите технически данни
се намира в интернет под: www.roefix.com или може да ги получите от нашите представителства.
Подробни данни за безопасност може да се получат от нашите отделни листовки за безопасност.


