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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 изолация на топлинни мостове при тавани и др. плавно от 5 до 50 mm.

Свойства: • Топлоизолиращ
• Негоримa
• Поради високата капилярност ефективно се намалява образуването на вода от конденз
• Бърза и икономична обработка

Начин на обработка:

    

Основа на материала: • Въздушна вар
• Калиево-водно стъкло
• Използва се при опазване паметниците на културата, тъй като е напълно минерален, не 

съдържа цимент и е хидравличен.

Условия по време на 
обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не 
трябва да е под +5 °C или над +30 °C.
По време на обработката и втвърдяването на материала, което трябва да е минимум три 
дни, да се пази от замръзване.

Указания: Завършващи мазилки или покривни мазилки, които се полагат върху саниращите мазилки, 
трябва да отговарят на Указанията на WTA. Неподходящи покрития могат да доведат до 
проблеми със сцеплението или до функционални нарушения в саниращите системи.
Валидни са инструкцията „Саниращи системи с мазилка“ 2-9-04/D на WTA или техническата 
карта 2003 „Саниращи мазилки и системи“.

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: Не се обработва при преки слънчеви нагрявания, силен вятър или висока въздушна влага.
Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с прeсен 
материал.
Пресният разтвор се обработва в рамките на 2 часа.

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.


