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Области на приложение: 
 

 
За полагане на плочи от фаянс, теракота и гранитогрес с голям размер, подови и 
стенни облицовки с профилирана задна страна, както и плочи от естествен и 
изкуствен камък на стена и под. 
CA – замазки, както и гипсокартонени плоскости трябва да са грундирани 
предварително с RÖFIX AP 300 за уеднаквяване на попиваемостта или RÖFIX AP 
320 за подобряване на сцеплението. 
При подово отопление да се съблюдават техническите предписания. 
За стени е необходимо укрепване на плочите. 
При неформоустойчиви плочи (напр. шист) поискайте разрешение от наш 
специалист. 
 

Основа на материала: ● цимент; 
● естествен трас; 

● пресят кварцов пясък; 
● добавки за подобряване на обработваемостта. 
 

Свойства: ● Водонеразтворимо 
● Еластично 
● Мразоустойчиво 

● Подходящо за подово отоплениe 
● Върху минерални и органични основи 
 

 
Обработка: 
 

 

           
 

 
Условия по време 
на обработка:  
 

 
По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не 
трябва да пада под +5º С. 
До пълното изсъхване да се пази от замръзване и по-бързо съхнене (директни 
слънчеви лъчи, течение и дъжд). 
 

 
Основа: 

 

Подходящи са циментови замазки и съсъхнал монолитен бетон (възраст мин. 6 
месеца), циментови и варо-циментови мазилки. Калциево-сулфатните замазки 
преди облицоване трябва да са шлайфани. В зависимост от вида на основата да 
се спазва допустимата остатъчна влага. Остатъчна влага за: циментови замазки - 
2,5 %; калциево-сулфатни замазки - 0,5 %; RÖFIX ZS - 1,8 %. 
Основата трябва да е незапрашена и незамърсена. 
 

 
Подготовка на основата: 
 

 
При силно порьозни основи се препоръчва грундиране за уеднаквяване на 
попиваемостта с RÖFIX AP 300, а при гладки и непорьозни основи (като шлайфан 
бетон ) се препоръчва грундиране с RÖFIX AP 320 грунд за сцепление. При по-
големи неравности се използва подова шпакловъчна смес (RÖFIX FN 690 
саморазливна подова смес или RÖFIX FN 645 универсална подова смес), която се 
нанася по възможност пълноплощно. По-малки неравности или дупки по 
повърхността трябва да се ремонтират с репрофилиращ разтвор като напр. RÖFIX 
FS 630 STA. 
 

 
Приготвяне: 

 

 
Разбърква се хомогенно с необходимото количество вода с помощта 
високооборотна бъркалка. След време за узряване от 5 минути сместа се 
разбърква отново за кратко. 
 

 
Начин на работа: 

 
RÖFIX лепилото за плочки се нанася с гладката страна на подходяща назъбена 
маламашка и се рифелова в една посока с назъбената. Нанася се само толкова 
лепило, колкото може да се обработи в отвореното време за лепене. При 
необходимост от облицоване без кухини (помещения с постоянна влага) се работи 
по комбинирания метод „Floating-Buttering“, при който върху обратната страна на 
керамичния материал се нанася допълнителен слой лепило. Да не се смесва с 
други материали. Плочките се полагат с приплъзване и тяхното положение може 
да се коригира в рамките на 10 минути от поставянето им. Ако това време е 
просрочено, тогава трябва да се острани образувалата се коричка и да се нанесе 
ново лепило. Спираловидните бъркалки са подходящи за пластични материали с 
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висок вискозитет. 
 
Инструкции за безопасност: 

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

 

Указания за опаковката: Във влагозащитени хартиени торби. 

 
Съхранение: 

 

Да се съхранява на сухо място и по възможност върху дървени скари. Срок на 
годност: мин. 12 месеца според Директива 2003/53/ЕО при температура 20°C и 
относителна влажност на въздуха 65 %. Дата на производство: виж маркировката 
върху опаковката.  

 
Технически данни: 

 

 

Арт. № 32059 

Вид опаковка (ОП) 
 

Разфасовка 25 kg/ОП 

Зърнометрия ок. 0-0,5 mm 

Разходна норма ок. 1,2 kg/m²/mm 

Указания към разходната норма Разходните стойности са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата 
и техниката на преработка. 

Необходимо количество вода ок. 7 л/ОП 

Срок за обработваемост 
(БДС EN 1015-9) 

ок. 3 часа 

Товароспособност 7 дни 

Годност за ходене  след ок. 24 часа 

EN 12004/12002 С2 ТЕ S1 

 
 
Общи указания:  
 

 
С настоящите технически указания се анулират всичките им предишни издания. 
Данните от тях съответстват на познанията и опита ни понастоящем. От тях не може 
да произтече обвързващо действие. Принципно те не освобождават клиента 
самостоятелно да тества пригодността на продукта за предвидената целева 
употреба. Нашите продуктите, както и всички съдържащи се в тях компоненти 
подлежат на непрекъснат контрол, с което се гарантира постоянно 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 можете да намерите на уеб 
адрес www.roefix.com или да ги изискате от местния филиал. Подробни указания за 
охрана на труда можете да намерите в информационния лист за безопасност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническа карта 04/2012 
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