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Техническа карта (TM) актуализация 03.03.2023

Правни и технически 
указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите 
карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, 
както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: За уплътняване на пукнатини и фуги в зидарията с минимално линейно разширение и 
натоварване. Използва се за вътре и вън.

Свойства: • Дълготрайно еластичен
• Може да се боядисва

Начин на обработка:

      

Основа на материала: • Акрилна дисперсия

Основа: Основата трябва да е без вещества, които възпрепятстват адхезията.
Подходящите основи са : дърво, изкуствен и естествен камък, зидария и тухлена зидария, 
мазилка, бетон и гипсокартон.

Предварителна 
обработка на основата:

Всички повърхности на сцепление трябва да са товароспособни, сухи, обезмаслени и 
обезпрашени. Замазани основи се третират предварително с очистител (спирт, алкохол).
Ръждата и нездравите нанасяния намаляват сцеплението и се отстраняват. Непокрити 
метали се покриват с подходяща корозна защита.

Начин на обработка: Картуша се реже над резбата. Монтира се шприц-дюзата и се реже спрямо желаното 
количество. Поставя се в ръчен пистолет или в пистолет със сгъстен въздух и се пръска с 
постоянно налягане. Когато е необходимо, по време на лекото изсъхване (образуването на 
коричка) фугиращата маса се заглажда с шпатула или инструмент за фугиране, навлажнен 
с вода.

Указания: Използваната залепваща лента се отстранява преди образуване на филм.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди 
употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Указания за обработка: По време на съхненето се предпазва от дъжд и замръзване.
Върху пластмаси, наслоени дърва, както върху грапави или повърхностно обработени 
метали, сцеплението на уплътнителния материал трябва да бъде изпробвано преди 
нанасянето.
След втвърдяването, уплътнителната маса може да се боядисва с бои за дърво или 
фасада.

Съхранение: Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени 
опаковки.
Срок на годност: минимум 24 месеца.
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Общи указания: С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за 
истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на 
потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения 
или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да 
провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, 
като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с 
приложението и обработката на нашите продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от 
търговския представител.
Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди 
употреба моля да се запознаете със съдържанието му.


