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RÖFIX Изолационна шайба за дюбел ROCKET
Рондела/капачка

www.roefix.comПредприятие на FIXIT Gruppe

Техническа карта (TM) актуализация 25.04.2023

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: Покриваща рондела за потъващи дюбели с винт Isofux при EPS-топлоизолационни системи 
(да се използва RÖFIX ISOFUX OPTI специален монтажен инструмент).
Монтаж на дюбела и ронделата в един работен процес.

Свойства: • Топлоизолиращ

Начин на обработка:

  

Технически данни
SAP-Art. Nr.: 2000148213 2000148278 2000148435
ERGO 21216 38437 43354
Вид опаковка (ОП)

Единици на пале 16.200 бр./палет 16.200 бр./палет 9.600 бр./палет
Разфасовка 300 Бр./опак. 300 Бр./опак. 100 Бр./опак.
Дебелина 20 mm
Дебелина 20 mm
Диаметър на дюбела 64 mm
Цвят EPS бял EPS сив МВ зелен
Tемпература на основата > 5 °C
Реакция на огън E (EN13501-1)

Основа на материала: • Стиропорна изолация от твърд, пенообразен, хидрофобен материал, произведен чрез 
термична обработка на гранулат от експандиран полистирол.

Условия по време на 
обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на 
основата не трябва да пада под +5 °C.

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

Съхранение: На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: min. 12 месеца.

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.


