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Области на приложение: Фабрично приготвена, готова за употреба, тънкослойна завършваща мазилка с богата гама от
цветове, различни структури и едрини. Устойчива, еластична структурна фасадна мазилка върху
ТИС и основни мазилки.
Обогатена с висококачествена алгицидна/фунгицидна филмообразуваща консервация.
Възможна е KN-технология (по-бързо достигане на ранна якост при студено/мъгливо време).
При 6 mm зърнометрия продуктът се пръска само машинно и не се пердаши. Подходящи са
пистолети за фино пръскане с пневматичен вентил и сферичен блокиращ кран (като напр.
MAI®2PUMP Lyra; шнек: D8 1,5; маркуч 35/40 bar с дължина max. 25 m).

Основа на материала: ● Дисперсионен свързващ мост
● Бял, селектиран мраморен пясък
● Цветни пигменти

свойства: ● Висока устойчивост на атмосферно влияние
● Богата гама от цветове
● Ниско напрежение
● Еластична, гъвкава
● Превъзходна обработка

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.).
При новоположени хастарни мазилки (напр. варови/циментови и др.) съгласно предписанията на
производителя се спазва време за стягане/съхнене от мин. 2-3 седмици.
Трябва да се направи проба на основата съгласно ÖNORM B3346 (съотв. DIN 18350, SIA V242).
Варови/циментови/ТИС хастарни мазилки трябва да се обработват съгласно действащите
инструкции с указаната дебелина на пласта и да са сухи (мин. 5 дни, при влажно-студено време
по-дълго).

Предварителна
обработка:

Мин. 24 часа преди полагането на завършващата мазилка основата се грундира пълноплощно и
плътно с неразреден и в съответствие със системата RÖFIX грунд с четка или валяк с агнешки
косъм.
Откъртени и с пукнатини стари мазилки се отстраняват механично.
Силно попиващи основи се грундират с подходящ, несъдържащ разтворители RÖFIX дълбок грунд.
Наравностите предварително се изравняват със съответните шпакловки като напр. RÖFIX
Renoplus, Renostar съгласно предписанията.
Препоръка Грундиране: RÖFIX Putzgrund UNI грунд за мазилка, RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF

Подготовка: Готов за употреба продукт
При необходимост с малко вода се разрежда до необходимата консистенция.
Преди началото на работа материалът в кофата се разбърква добре с подходяща роторна
бъркалка (на бавни обороти).
По време на обработката мазилката се разбърква често, за да се избегне утаяване на гранулите.

Обработка: Нанасяне с чиста, неръждаема стоманена маламашка равномерно (без да се образуват гнезда).
Свързани площи се обработват без прекъсване "мокро в мокро".
Структуриране като драскана мазилка: желаната структура се получава с подходяща стиропорена
/пластмасова маламашка.
Да се структурира навреме.
Редовното почистване на инструмента е много важно!
Пръскана мазилка: нанася/структурира се с подходяща машина за мазилка.
Да не се смесва с други материали.
Инструмента се почиства след употреба.
При тъмни, наситени тонове респ. влачени мазилки се използва в съотвествие със системата
RÖFIX грунд в приблизителния цвят.
Ниски температури и висока въздушна влажност удължават времето на стягане. Участъци от
основата с различна попивателна способност могат да доведат до разлики в цвета. Разреждането
или обработката при вятър и/или силно слънце води до образуване на пукнатини.
Тънкослойна завършваща мазилка: Дебелината на слоя е колкото макс. едрина на гранулите.
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Преди започване на работа съседни елементи (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, за да
се избегнат замърсявания и повреждания.
Със стоманена маламашка се получава по-равномерен слой отколкото с пластмасова.
За избягване на разлики в цвета да не се работи с различни инструменти.
Моля съблюдавайте актуалните "Инструкции за завършващи мазилки" на Австрийското сдружение
за мазилки, BFS-технически карти, техническите карти на Професионалното сдружение за
полимерни мазилки и IWM-инструкции.

Указания за
безопасност:

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във
водната среда.
Този продукт е с висококачествени алгицидни и фунгицидни компоненти. При критични основи
по желание те могат да бъдат повишени. Моля съблюдавайте техническите карти "Алги и гъби
по фасадата" на ÖAP, на Групата по качество на ТИС/Австрия и Професионалното сдружение за
ТИС/Германия.

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. № 110820 118809 110832 110843 110864 110863 110897 110896 118737

Вид на опаковката
                 

Количество в опаковка 25 kg/EH

Цвят бял

Структура на мазилкатаВенецианска
структура

Венецианска
структура V/K V/K V/K ролкова

структура V/K ролкова
структура

Пръскана
мазилка

Гранулация 0,5 mm 0,7 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 6 mm

Разходна норма ca. 1,4
kg/m²

ca. 1,7
kg/m²/A ca. 2 kg/m² ca. 2,4

kg/m² ca. 3 kg/m² ca. 2,7
kg/m²

ca. 3,8
kg/m²

ca. 3,5
kg/m²

4,5-5,5
kg/m²

Плътност в сухо
състояние ca. 1.800 kg/m³

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

ca. 150

Коефициент на
топлопроводимост λ 10,сух


ca. 0,7 W/mK

Специфичен топлинен
капацитет ca. 1 J/kg K

pH-стойност ca. 8,5

Водопоглъщане < 0,1 kg/m²h



RÖFIX Полимерна мазилка
Структурна завършваща мазилка

www.roefix.com
Техническа карта 11/2009 www.roefix.com Страница 3/3

Технически данни:

Арт. № 110820 118809 110832 110843 110864 110863 110897 110896 118737

(EN 1015-18)

Общи указания: При пастьозни завършващи мазилки, основата трябва да има минимална якост на натиск
1,5N/mm2 и време за съхнене - мнимум 1 ден на 1mm дебелина. Не се нанася върху мокри
основи и върху хоризонтални повърхнини с водно натоварване. Пълна гаранция , че изсъхващия
процес ще премине без петна не може да се даде, заради различните атмосферни влияния и
различните условия на всеки строителен обект. Поради употреба на естествени суровини, може
да се получават малки разлики в цветовете. Свързващи повърхнини с оцветени мазилки трябва
да бъдат нанесени с мазилки от една и съща доставка/партида. При следващи поръчки трябва
да се упомене за кой строителен обект са и дата на получената първа доставка. При стари
материали може да се промени цвета. Преди нанасяне се пробва дали цвета на материала
отговаря на поръчания. Отклонения от цвета след нанасянето, не се приемат като рекламация.
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.
Признатите национални указания за употреба и техническите инструкции на ÖAP, на SMGV и на
Германската гилдия на мазачите и бояджиите трябва да се взима под внимание.


