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Области на приложение: Минерална маса за залепване и армиране, естествено бяла, за полистиролни плоскости (EPS,
минерална вата, корк и плоскости от дървени фазери). За устойчив на удари 5мм армировъчен
слой (номинална дебелина на слоя). Възможно е "XL"-забавяне.
За залепване и наслояване на цокълни плоскости (EPS-P/XPS-R).

Основа на материала: ● Бял цимент (несъдържащ хромати)
● Висококачествен трошен варов пясък
● Лека добавка (органична)

свойства: ● Много ефикасна
● Превъзходна обработка
● Универсално приложим
● Дълго отворено време

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.).

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: При ръчна обработка едно торба се смесва хомогенно с необходимото количество чиста вода с
помощта на механична бъркалка или в смесител с принудително действие.
Време за ръчно смесване 2 до 3 минути.
Сместа се оставя да узрее около 10 минути и след това се разбърква за кратко.

Обработка: Залепване на изолационните плочи: Залепващата маса се нанася по метода
периферно-лентов-точков (ок. 40 % залепваща повърхност).
При равни повърхности и при едностранно покрити плоскости от минерална вата, лепилото може
да се нанесе и втрие с помощта на зъбчата маламашка.
Армиране на изолационните плоскости: Армиращата маса се нанася ок. 2-3 дни след лепенето
(зависи от атмосферните условия и дюбелирането) с дебелина на слоя 5мм и след това се
заглажда с Röfix R16 зъбчата маламашка.
Армираща мрежа се поставя в хоросановото легло като отделните части от мрежата трябва да се
припокрият ок. 10см. Евентуално се нанася равномерно шпакловка.
След престой от 5-7 дни (в зависимост от атмосферните условия, при студено и влажно време
съответно по-дълго) може да се нанесе съответната завършваща мазилка.
Лепилото се втвърдява и става частично товароспособно след 2 дни при 15 ° C и 50 % влажност
на въздуха.
Преди дюбелирането изолационните плочи не трябва да се излагат на силно механично
натоварване докато лепилото не се втвърди изцяло.
Пресният разтвор се обработва в срок от 2 часа.
Да не се смесва с други материали.
Преди започване на работа съседни елементи (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, за да
се избегнат замърсявания и повреждания.
Разширителни фуги: конструктивни фуги или дилатационни фуги не трябва де се покриват с
мазилка. Поради тази причина във външната област трябва да се полагат подходящи профили.
След съответното време за престой и изсъхване и според използвания вид профил може да се
предприеме съответната обработка на фугите.

Указания за
безопасност:

Съдържа цимент/хидратна вар. Xi дразнещ. Да се пазят кожата и очите.

Съхранение: На сухо, върху дървени скари
Срок на годност: минимум 12 месеца.
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Технически данни:

Арт. № 115411 115412 121644

Info   XL-Tехнология

Вид на опаковката
     

Количество в опаковка 25 kg/EH 1.000 kg/EH 1.000 kg/EH

Цвят бяло

Гранулация 1,2 mm

Добив в литри  ca. 24,75 ltr./EH ca. 990 ltr./TO ca. 990 ltr./TO

Разходна норма 7,1-9,1 kg/m²

Разходна норма
(лепене) 2-4 kg/m²

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

Покриваща способност 2,7-3,5 m²/EH 110-140 m²/TO 110-140 m²/TO

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

Необходимо количество
вода 7,5 ltr./EH  

Дебелина на слоя 4-6 mm

Кофициент на
проницаемост на водни
пари µ (EN 1015-19)

ca. 20

SD-Wert ca. 0,1 m

Коефициент на
топлопроводимост λ10,сух  ca. 0,33 W/mK 

Специфичен топлинен
капацитет ca. 1,11 J/kg K

Якост на натиск /28 дни/ 4 N/mm² 

 > 10 J

Якост на опън при
огъване след 3 дни > 2,5 N/mm² 

E-модул  ca. 3.500 N/mm²

Водопоглъщане
(EN 1015-18) < 0,5 kg/m²24h (nach ETAG 004)

Пожароустойчивост
(EN 13501-1) A2 (EN13501-1)

Одобрение ETA-04/0033 (ETAG 004)

Плътност ca. 1.150 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
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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.


