RENOFIX 66
ЛАГАНИ МАЛТЕР СА ПЕРЛИТОМ ЗА ТЕМЕЉНУ ОБРАДУ
СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА
Обавезно с е придржавати техничког упут ства!
Подручје
примене:

Лагани малтер са перлитом за спољне и унутрашње зидове, на све порозне подлоге, као и
на цигле, поробетоне, лагане грађевинске плоче и сл. Посебно погодан за лагане зидове,
порозне зидове од камена, као и за порозне цигле, дрвену вуну, плоче од дрвених
струготина и т.д. Основни малтер за структурне и племените малтере, силикатне,
силиконске или малтере на бази вештачких смола.

Састав:

Цемент
Креч
Висококвалитетни ломљени креч
Лаки органиски додатак (перлит)
Додатци који побољшавају особине обрадљивости

Особине:

Велика издашност
Одлични квалитет обраде

Припрема
подлоге:

Подлога мора бити глатка, сува, очишћена од прашине,отпадака и масноћа (уља са
оплате и сл.).Упутства за обраду одговарају зидовима који су изграђени по одређеним
нормама и претпостављају зудове са затвореним фугама. Уколико у зиду постоје
отворене фуге и пукотине, исте предходно треба затворити. Глатке бетонске површине
обавезно претходно премазати RENOFIX-ом 5 (везивни мост).

Припрема
малтера:

Када се припрема ручно, један џакRENOFIX 66 меша се миксером2 минута са 8.5 до 9
литара чисте воде; материјал се набације на подлогу о повлачи глетарицом. Машином
Skure -Tech S4 шприцају се зидови. Малтерише се влажно на влажно. Материјал се
уграђује у року од 2 сата.

Обрада
и услови
обраде:

Материјал на подлогу наноси се ручно мистријом или машинскимашином Skure -Tech
S4. После наношења материјал се равња алуминијуском летвом. Минимална дебљина
слоја је 10 mm, а уколико је потребан дебљи слој малтера, могу се израдити више слојева.
Материјал се употребљава у току 2 сата. За време везивања потребно је обезбедити добре
услове сушења и учвршћивања (промаја). Заштитити од замрзавања. Не сме се
употребљављти на температури нижој од +5оC. Не сме се мешати са другим
материјалима.

Упозорење:

Садржи цемент и креч. Иритира кожу и очи.Уколико дође до оваковог случаја, кожу и очи
опрати чистом водом.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 35 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.
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RENOFIX 66
Технички подаци:
Број производа :

5319990620170

Шифра производа:

1066

Џакови на палети:

30

Гранулација:
Потребна количина
воде:
Мин. дебљина слоја:
Потрошња:
Напомена:
Густина материјала
ако је сув (EN 1015-10):
Топлотна проводљивост
(EN 1745:2002)
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):
Отпорност на савијање
28 дана (EN 1015-11):
Реакција при горењу:
(EN 998-1):

Општа упутства:

1,2 mm
8.5-9 l/џак
10 mm
2

За дебљину од 10 mm, 10 kg по m
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње
3
ca. 1.400 kg/m
0,51 W mk
2
ca. 3,5 N/mm
2
ca. 1,7 N/mm

A 1 (EN 13501 - 1 )
LW CS ll WO

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
www.renova.com.mk као
или их можете потражити у продаји.

глатки
бетонски
зид

RENOFIX 5
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