Innovation & Performance

RENOFIX
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К
Придржавајте се техничких инструкција

ОПИС
ПРОИЗВОДА

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација на бази цемента и течног полимера,
задовољава захтјеве MKS EN 14891. Намењен за подруме, терасе, балконе, купатила и
базене. Погодан за бетонске подлоге и опеке, као и за цементне везе и малтере. Погодан за
спајање малих пукотина.

САСТАВ

Производ садржи песак, цемент, фина пунила, течне дисперзије и друге адитиве.

ОСОБИНЕ

•
•
•
•

Флексибилан
Водоотпоран
Штити бетон од карбонизације и дјеловања соли
Може се наносити четком или лопатицом

ПОДРУЧЈЕ
ПРИМЕНЕ

•
•
•
•
•
•
•

За зидове и подове. Унутрашње и спољашно
Флексибилан на температурама до -20 °C, за балконе и терасе
Стабилан на киши након 2 - 3 сата
За влагу и влажне површине
За резервоаре и базене
Паропропусан
Добра адхезиона снага

КВАЛИТЕТ

Производ је подложан сталној контроли квалитета према MKS EN 14891.

ОБРАДА

У чистој посуди сипати око 2/3 течне компоненте Б и цјелокупну количину прашка из
компоненте А. Мешати миксером и поступним додавањем остатка компоненте Б добити
хомогену смесу без грудица.
Renofix Хидроизолација 2K у потпуности нанети у два слоја дебљине 1-2 мм на претходно
припремљеним површинама које су чисте, суве и носиве. Материјал се може наносити
ваљком, четком или шприцом.
Други премаз се наноси након довољне чврстоће и уклањања дефеката из првог слоја.
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Сваки нанет слој треба да достигне захтевану минималну дебљину у свакој тачки површине
и не сме да пређе максималну дебљину сувог слоја од 2 мм у било ком тренутку.
ОБРАДА

Треба водити рачуна да се на углове, ивице и место где материјал продире у подлогу
правилно нанесе слој материјала.
Renofix Хидроизолација 2K лако се наноси шприцом. Требало би да заштитите свеже
нанете слојеве од директног сунчевог зрачења, кише или леда у периоду од 24 сата.

СКЛАДИштење

ТЕХНИЧКИ
ПОДАЦИ

Држите га заштићеним од високих температура, мраза и директног сунчевог зрачења.
У оригиналном паковању, чувајте га на хладном месту заштићеном од смрзавања (на
температури од + 5 °C до + 25 °C) у року од 12 месеци.

Време сушења / отпорно на кишу

Око 2 – 2,5 сата

Температура обраде

Од +8 °C до +35 °C

Стабилан за ходање

По 4 – 6 сата

Издржљив на тежину

По око 5 дана
Неотворен у оригиналној амбалажи и
на температури + 5 °C на палети
Компонента A (прашкаста
компонента):
рок ca. 12 месеци

Складиштење

Компонента Б (течна компонента):
рок ca. 24 месеци
Врећа 20 кг прашкасте компоненте А
+ Канистер 9 кг течне компоненте Б

Паковање
Потрошња материјала

ca. 2 kg/m²

Почетна снага адхезије

> 0,5 N/mm²

Чврстоћа адхезије након урањања у воду

> 0,5 N/mm²

Чврстоћа адхезије након термичког старења

> 0,5 N/mm²

Чврстоћа адхезије након изменичног смрзавања и
одмрзавања

> 0,5 N/mm²

Чврстоћа адхезије након урањања у хлорисану воду

> 0,5 N/mm²

Чврстоћа адхезије након урањања у кречну воду

> 0,5 N/mm²

Водонепропусност (1,5 bar, 7d)

Водоотпоран

Сви претходни подаци о материјалу престају важити након објављивања горе наведене листе. Ови подаци произилазе из резултата наших истраживања. Ове
информације не могу резултирати правном обавезом. Производи РЕНОВА, као и све сировине укључене у њих, подлежу сталним тестовима како би се осигурао
константан и исти ниво квалитета. Наши технички саветници су Вам на располагању у вези примене, обраде и презентације производа. Наше актуелне информације
можете наћи на www.renova.com.mk као “PDF” документ или потражите у продавницама.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Џепчиште / Тетово
Тел: +389 44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk
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РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац

Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

www.renova.com.mk

