RENOFIX 202
ГЛЕТ МАСА НА БАЗИ КРЕЧА
ЗА ПОРАВЊАЊЕ
Обавезно с е придржавати техничког упут ства!
Подручје
примене:

Оплемењена, нехидрофобна кречна глет маса за поравњање(глетовање). Користи се за
формирање глатких површина на основним малтерима. Користи се за унутрашње зидне
побршине, које се претходно малтерисане основним малтером (гипс, креч, цемент), као
и на гипс картон плоче.На овај се материјал не препоручује лепљење плочица.

Састав:

Креч у праху
Бело мермерно брашно
Органске материје <5%

Особине:

Добра, ефикасна обрада
Глатка површина, погодна за шлајфовање
Висок степен дифузије

Припрема
подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и лакираних површина. Влажност
подлоге мора бити испод 2,5% од масе(према СМ мерењу). Уколико на зиду постоје отворене
фуге и пукотине, исте се предходно требају затворити. Цементно-кречни основни малтери
претходно морају бити суви и храпави.

Припрема
малтера:

Један џак RENOFIX-а 202 сипа се у 12-13 литара чисте воде и меша се ручним миксером
до стварања хомогене масе. Након мешања смеса се оставља да одстоји око 10 минута,
затим се кратко меша.

Обрада
и услови
обраде:

Наношење се обавља челичном мистријом / глетарицом. Дебљина слоја треба бити
1 - 3 mm. За високи квалитет површинае, посебно код неравних основних малтера, након
сушења првог слоја нанети други слој. Свежу смесу употребите у року од 6 сати.
Приликом сушења побрините се да постоји довољно проветравање. Неравне површине
које су настале приликом обраде можете поравњати шмирглом, гранулације 180/220.
Затим је површина спремна за фарбање. Облагање тапетама може се обавити након
потпуног сушења материјала. Не сме се употребљављти на температури нижој од + 5о C.
Не сме се мешати са другим материјалима.

1-2x

Упозорење:

Садржи гашену креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожу
опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 25 kg који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 3 месеци.

Технички подаци:
Број производа:
Шифра производа:
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RENOFIX 202
Џакови на палети:

42

Глет маса

Структура малтера:

Бела

Боја:
Потребна количина
воде:

12-13 l / џак

Дебљина слоја:
Потрошња:
Напомена:
Густина материјала ако
је сув (EN 1015-10):
Топлотна проводљивост
(EN 1745:2002):
Специјални топлотни
капацитет:
рН вредност:
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):
MG (EN 998-1):

Општа упутства:

1-3 mm
2

1,5 kg / m за дебљину слоја од 1 mm
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме
зависе од подлоге и технике уградње
3
1000 kg/m
0,3 W/mK
1 J/kg K
12
1.0 N/mm2

GP CS I W0

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи.Ови подаци одговарају
нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе.
РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној
провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам
на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа..
Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту
или их можете потражити у продаји.
www.renova.com.mk као
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НАНОШЕЊЕ И
ОБРАДА
МАТЕРИЈАЛА
ГЛЕТАРИЦОМ

ПРИПРЕМА
МАТЕРИЈАЛА
РУЧНИМ МИКСЕРОМ
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