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RENOFIX
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К
Придржувајте се до техничкото упатство

ОПИС НА
ПРОИЗВОДОТ

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен
полимер, усогласена со барањата на MKS EN 14891. Наменета за подруми, тераси, балкони,
бањи и базени. Погодна за бетонски подлоги и цигли, како и за цементни врски и малтери.
Погодна за спојување на мали пукнатини.

СОСТАВ

Производот содржи песок, цемент, фини полнила, течни дисперзии и други адитиви.

ОСОБИНИ

•
•
•
•

Флексибилен
Водоотпорен
Го штити бетонот од карбонизација и влијание на соли
Може да се нанесе со четка или мистрија

ПОДРАЧЈЕ НА
ПРИМЕНА

•
•
•
•
•
•
•

Ѕидови и подови. Внатрешно и надворешно
Флексибилен при температури до -20 °C, за балкони и тераси
Стабилен на дожд по 2 – 3 часа
За влага и влажни површини
За резервоари и базени
Паропропусен
Добра адхезиона моќ

КВАЛИТЕТ

Производот е подложен на постојана контрола на квалитетот според MKS EN 14891.

ОБРАБОТКА
Во чист сад се ставаат околу 2/3 од течната компонента Б и целото количество од прашокот
од компонента А. Се меша со миксер и со постепено додавање на остатокот од течната
Компонента Б при мешањето треба да се добие хомогена смеса без грутки.
Renofix Хидроизолација 2K целосно се нанесува во два слоја со дебелина од 1-2 mm на
претходно добро подготвени површини кои се чисти, суви и носиви. Материјалот може
да се нанесе со ваљак, четка или со шприцање.
Вториот слој се нанесува по добро зацврстување и отстранување на дефектите од првиот
слој.
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PUTZ

ОБРАБОТКА

СКЛАДИРАЊЕ

ТЕХНИЧКИ
ПОДАТОЦИ

Секој нанесен слој треба да ја достигне потребната минимална дебелина во секоја точка
од површината и не смее да ја надмине максималната дебелина на сув слој од 2 mm во
ниту еден момент.
Треба особено да се внимава правилно да се нанесе слој од материјалот на аглите, рабовите
и таму каде материјалот продира во подлогата.
Renofix Хидроизолација 2K лесно се нанесува со шприцање. Свежо нанесените слоеви
треба да ги заштитите од директно сончево влијание, дожд или мраз во период од 24
часа.
Да се чува заштитено од високи температури, мраз и директно сончево влијание.
Во оргиналното пакување се чува на ладно место заштитено од замрзнување (на
температура од + 5°C до + 25°C) во рок од 12 месеци.
Време на сушење/ отпорен на дожд

Околу 2 – 2,5 часа

Работна температура на обработка

Од +8 °C до +35 °C

Стабилен за одење

По 4 – 6 часа

Издржлив на тежина

По околу 5 дена
Неотворено во оргиналното пакување
и на температура + 5 °C на палета
Компонента A (прашкаста
компонента):
рок ca. 12 месеци

Складирање

Компонента Б (течна компонента):
рок ca. 24 месеци
Вреќа 20 kg-прашкаста компонента A
+ Kанистер 9 kg-течна компонента Б

Пакување

ca. 2 kg/m²

Потрошувачка на материјал
Почетна цврстина на адхезија

> 0,5 N/mm²

Цврстина на адхезија по потопување во вода

> 0,5 N/mm²

Цврстина на адхезија по термичко стареење

> 0,5 N/mm²

Цврстина на адхезија по замрзнување - одмрзнување

> 0,5 N/mm²

Цврстина на адхезија по потопување во хлорирана вода

> 0,5 N/mm²

Цврстина на адхезија по потопување во варовна вода

> 0,5 N/mm²

Водонепропусност (1,5 bar, 7d)

Водоотпорен

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања.
Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за
да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на
производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како “PDF” документ или да ги побарате во продавниците.

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

