RÖFIX Gewebewinkel abrollbar
Профил

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 (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение: Ъгъл с мрежа на ролка (вариращ ъгъл) със стъклофибърна мрежа на ролка за ТИС.
За 3 и 5 mm номинална дебелина на мазилката.
Ъглите с мрежа се използват при ТИС като водачи при измазването, за армиране и за бързо
и ефективно покриване на ъгли и ръбове.
Свойства:

• Бърза и икономична обработка
• Много подходяща при саниране на пукнатини

Начин на обработка:

Технически данни
SAP-Art. Nr.:

2000153005

145793

NAV-Art. Nr.:

115188

145793

25 лм/опак.

50 лм/опак.

25 m

50 m

Вид опаковка (ОП)
Разфасовка
Дължина
Размер на мрежата

12,5 x 12,5 cm

Tемпература на
основата

> 5 °C

Основа на материала:

• Емулсия за почистване и свързващ мост

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.

Начин на обработка:

Профилът се скъсява с подходяща ножица до желаната дължина.
Ъгълът с мрежа трябва да се положи на всички ъгли и кантове пълноплощно в основната/
армиращата мазилка. При ъгли на прозорци да се изрежи съответно спрямо дълбочината на
страницата на прозореца.
Всички съединения трябва да са застъпени от ок. 10 cm.

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:

Повърхностната армировка с мрежа се прави само до ръба и няма нужда да се поставя
отгоре.

Съхранение:

На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: min. 12 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 уеб сайта www.roefix.com или да поискате
от търговския представител.
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