
RÖFIX 530

Един продукт, който помага на Вашите стени 
да “дишат” по-лесно.

От хилядолетия варта се използва при хоросаните за 
зидане, разтворите за мазилки и боите. Тук чистата 
хидратна вар се използва, както като гасена вар, така 
също и като отлежала вар. Това e исторически доказа-
ло се свързващо вещество има много функции, които 
го превръщат в устойчив материал. Едната от които е, 
че поради своята капилярна проводимост, тя позволява 
на водата и водните пари най-вече, да преминава сво-
бодно. По този начин влагата от въздуха в помещението 
може да се абсорбира и отново бързо да бъде отдаде-
на. Резултатът е: добра регулация на влажността във 
вътрешните помещения. От друга страна варта действа, 
като “дезинфектант”. Поради високата си алкалност, 
тя създава среда, в която не могат да вирея гъби и му-
хъл. Поради тези причини, традиционният строителен 
материал вар съживява своя Ренесанс, покрепен от 
изискванията за опазване паметниците на културата и 
от предприемачите, ориентирани към дълготрайност на 
своите сгради.

Заобикалящата ни среда оказва съществено влияние 
върху нашето здраве, особено мястото, където прекар-
ваме голяма част от нашето време – затворените поме-
щения. За да сме здрави и да се чувстваме значително 
по-добре, оптималният и здравословен микроклимат 
следва да се разглежда още по време на проектиране-
то. Едно от решенията за благоприятен климат в дома е 
варовата мазилка RÖFIX 530. Този продукт се използва 
като хастарна мазилка преди RÖFIX минерални, сили-
катни, силиконови и полимерни структурни мазилки или 
шпакловки. Хастарна мазилка върху всички обикновени 
основи като печени и решетъчни тухли, циментови и ва-
ро-пясъчни блокчета и върху награпавен бетон.

Предимства на RÖFIX 530:

• Иновативна мазилка на варова основа
• Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид
• Осигурява здравословен микроклимат в дома
• Спомага за живот без алергии
• Отличава се с много висока паропропускливост
• Регулира влажността в помещението
• Притежава отлична обработваемост

Основа на материала:

• Въздушна вар
• Висококачествен варовиков пясък
• Без синтетична дисперсия

Опаковка: 35 kg

Системите с RÖFIX 530 са двойно ефективни

Eco² = Economy + Ecology

RÖFIX 530 в система с гладка повърхност:

RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка
Финна шпакловка Renofinish®/RÖFIX POLIDE-
KOR FINO/RÖFIX 350/RÖFIX 351
RÖFIX PP 201 SILIKA LF Силикатен дълбок   

   грунд 
Боя: RÖFIX PI 262/PI 223 
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RÖFIX 530 в система със структурирана 
повърхност: 

RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка
Структурна мазилка: RÖFIX 713
RÖFIX PP 201 SILIKA LF Силикатен дълбок 
грунд 
Боя: RÖFIX PI 262/PI 223 
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roefix.com

RÖFIX 530 Варова мазилка
За здравословен микроклимат в дома
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Устойчивото решение за 
здравословен начин на живот!
Предимствата са във Ваши ръце

Минерална и масивна

След масовата атака на модерните 
строителни материали през послед-
ните години, масивното строителство 
отново се завръща, изживявайки своя 
Ренесанс.

Устойчиво и ефективно 
използване на ресурсите

Тази мазилка притежава най-добрата 
eкологична оценка чрез спестяване на 
енергия и ресурси в производственият 
процес. Всички използвани материа-
ли са природни суровини, съчетани по 
най-изкусен начин, осигурявайки добра 
обработка и отлична функционалност.

Доказана и стойностна

Масивните стени запазват най-добре 
своята стойност. Това са знаели не 
само нашите предци. Тази модерна ма-
зилка за стени ще е стойностна и за ид-
ните поколения.

Подходяща за страдащи от алергии

Строгите строително биологични изпит-
вания на вложените минерални строи-
телни суровини потвърждават липсата 
на вредни вещества и алергенни със-
тавки.

Неограничени възможности за
оформление на повърхността

Минерални, креативни повърхности, 
както през 70-те и 80-те години, но вече
и в модерни нови структури. Развихрете
въображението си при създаването на
една модерна и здравословна визия на
Вашия дом с мазилка!


