
Хармония на всяка крачка
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Характеристиките в резюме

Екологична-минерална

целулозно армирана
Топлоизолираща

Дифузионна Лесна за обработка

Силно капилярно активна - 

микропорестa
Негорима

Формоустойчива С по-ниско тегло - 

стройна структура

При проблеми като: 

 ■ Повърхностен конденз
 ■ Плесенни гъби
 ■ Вредни соли
 ■ Термомостове -проблеми
 ■ Невъзможна изолация на  

външни стени при саниране 

на стари сгради и опазване 

паметниците на културата
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RÖFIX Renopor®

Сухата система за саниране

RÖFIX Renopor® Сухата 
санираща ситема е 
БЪРЗОТО, ЕФИКАСНО 
И ЧИСТО саниране на 
вътрешни стени и тавани. 

®

Австрия

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Швейцария

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Италия

RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Словения

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Хърватия

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Сърбия

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Черна Гора

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Босна-Херцеговина

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Македония

RÖFIX Дооел
MK-1000 Скопје
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Албания/Косово

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com
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Причина № 1 за нанесените щети:
влагата и мухълът

Бързото и сигурно решение

Компоненти на системата и допълнителни продукти

Сухата система за саниране

Компоненти на системата

RÖFIX Renopor® I - Вътрешна изолационна плоча 060

RÖFIX Renopor® S - Плоча за саниране на соли 060

Размер на плочите:  1000x500 mm

Дебелина на плочите:  25/30/50 mm  

 Специална дебелина до 100 mm  

 по запитване

Плътност:  ок. 290 kg/m3

Клас на строителния материал съгласно DIN 4102: A1, негорим

Коефициент на топлопроводимост:  0,053 W/mK

Коефициент на паропроходимост: 9

Обем на порите: ок. 80 %

Деформация: изключително ниска

Водопоглъщане: до 800 kg/m3

RÖFIX Renopor® - Специално лепило и шпакловка

Разход: ок. 1,5 kg/m2/mm

Якост на натиск: > 15 N/mm2

Коефициент на паропропускливост:  ок. 25–35

Клас разтвор: GP CSIV W0 съгласно EN 998-1

Допълнителни продукти

 ■ RÖFIX P50 Армираща мрежа
 ■ RÖFIX Renopor® Грунд
 ■ RÖFIX Антимухъл и  

унищожител на алги
 ■ RÖFIX Renopor® Клин
 ■ RÖFIX Renopor® Страница  

за прозорец
 ■ RÖFIX Профил за мазилка  

с мрежа Standard W23  

(Профил за мазилка)
 ■ RÖFIX Уплътнителна лента за  

фуги (за свързващи детайли)

Предимствата в резюме

 ■ Топлоизолираща
 ■ Негорима
 ■ Паропроходима
 ■ Силно капилярно активна
 ■ Микропореста
 ■ Препоръчана от  

специализираните институти
 ■ Екологично препоръчителна, 

минерална система за саниране
 ■ Лесна за обработка,  

по-тънка конструкция
 ■ НОВО! Сет за закрепване  

за стари основи
 ■ Бързо, ефикасно решение за 

саниране на стари жилища, 

реконструкция и опазване 

паметниците на културата. 
 ■ Жилищното помещение остава 

обитаемо по време на санирането
 ■ Ремонтът трае два дни

Детайлно описание на начина на 
обработка може да намерите в 
техническата карта на продукта. 
При въпроси свързани с 
употребата и обработката, на Ваше 
разположения са нашите търговски 
представители.

Все повече хора, живеещи в най-различни сгради се оплакват от проблеми, 

свързани с влагата и мухъла по вътрешните стени. Преди, в миналото, този 

проблем се омаловажаваше, днес обаче плесените и гъбичките са една от 

основните причини за увреждане здравето на човека. Те могат да предизвикат 

алергии, заболяване на дихателните пътища, неразположение и главоболие, а 

също така са предпоставка за ракови образувания. За неприятното образуване 

на мухъл е необходима подходяща хранителна среда, оптимална температура 

и преди всичко влага. С годините влагата се появява по стените и таваните 

на много сгради в следствие на най-различни строителни и експлоатационни 

причини. Навсякъде, където постоянно се събира влага, не е изключена 

възможността от нападение от плесенни гъбички, мухъл и бактерии. 

Често образуването на мухъл в помещенията се свързва с неправилното 

проветряване. Мненията на хората относно правилното проветряване в 

днешните традиционни жилища са противоречиви.

Eдно от основните правила за правилното използване е:
 ■ Проветряване три до четири пъти на ден, продължителност ок. 10 мин. 
 ■ Разлики в температурата между помещенията макс. 5 °C.
 ■ Въздушна влажност 65 %
 ■ Външните стени да се оставят свободни (обзавеждането (предметите)  

трябва да бъдат на разстояние мин. 4 cm от стената). 

При проблеми с топлинните мостове тези мерки не са достатъчни. 

Икономически предимства

Помещенията могат да се обитават 

по време на ремонта.  Благодарение 

на бързият и лесен начин на работа, 

ремонтът на всяко помещение се 

завършва в рамките на 2 дни.

Предварителна подготовка 
на основата

Ронливите и подкожушени стари 

мазилки трябва да бъдат отстранени. 

Първоначално местата с мухъл се 

обработват с RÖFIX Algenkiller, след 

което се почистват с четка. По-големи 

неравности могат да се загладят 

с RÖFIX Renoplus® - универсална 

реновираща и заглаждаща мазилка 

(до 30 мм дебелина при еднократно 

полагане). 

Принципът на работа е ясен

Микропореста, капилярно активна, 

калциево-силикатна плоскост с висок 

капацитет на влагопоглъщане (над 2,5 

пъти собственото тегло), съхранява 

и разпределя влагонатоварването. 

По този начин се предотвратява 

образуването на плесенни гъбички.

Подготовка на изолационните плочи

Вътрешноизолационните плочи RÖFIX Renopor® I - се използват за вътрешна 

изолация и саниране срещу образувалата се влага и мухъл, докато за 

натоварените със соли вътрешни стени се използват водоотблъскващите плочи 

за саниране на соли RÖFIX Renopor® S. RÖFIX Renopor® Изолационни плочи 

се режат с помощта на резачка или трион. При необходимост и разполагайки 

с по-дълго време на обработка се грундира с RÖFIX Renopor® Grundierung за 

по-добро сцепление на плочите RÖFIX Renopor®.

Залепване с RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка

Цялата повърхност на вътрешната изолационна и саниращата соли плоча 

RÖFIX Renopor® I, се покрива с RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка 

и се притиска към равната основа. Плочите се полагат с разминаване, без 

кръстосани фуги. Фугите на изолационните плочи RÖFIX Renopor® I могат да 

бъдат запълнени с RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка на дебeлина 

1–3 mm. При полагането на RÖFIX Renopor® S Плочата за саниране на соли, 

фугите не трябва да се залепват, а да се съединяват челно. Поради опасността 

от образуване на термомостове за закрепването на плочите не се използват 

никакви дюбели. След 2 часа плоскостите могат да се армират. 

Армиране с RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка

Пълноплощна шпакловка с RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка и 

вложената в средата RÖFIX P50 Армираща мрежа. Тя служи за предотвратяване 

образуването на пукнатини по повърхността - чрез отбелязване на челните 

съединения на плочите. 

Оформяне с RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка

Още на следващият ден, чрез повторното нанасяне на RÖFIX Renopor® 

Специално лепило и шпакловка може да се изтегли и филцова, структурира 

и моделира. При специални изисквания за цвят върху повърхността може 

да се нанася веднага RÖFIX PE 819 SESCO Екологична варова боя или след 

технологичен престой най-малко 10 дни да се нанесе RÖFIX PI 233 ÖKOSIL 

Силикатна вътрешна боя. Също така е възможно покритие с минерална, 

паропропусклива завършваща мазилка, като напр. RÖFIX 715 Специална 

благородна мазилка. В никакъв случай не трябва да се нанасят дебели слоеве, 

така както се нанасят дисперсните продукти.

Трайното решение срещу мухъл

Със сухата санираща система RÖFIX Renopor® повърхността остава  

дълго време суха и предотвратява образуването на мухъл.


