RENOFIX 70
ЦЕМЕНТНИ ШПРИЦ МАЛТЕР ЗА ГРУБО
ИЗЛИВЕНЕ БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ПОРОЗНЕ ЦИГЛЕ
Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје
примене:

Цементни шприц малтер и везивно средство за јако упијајуће и критичне подлоге,као
што је cигла, мешани зид, елементи од дрвене иверице, панел плоче, изолацијске плоче,
глатке бетонске површине.

Састав::

Цемент
Висeококвалитетни ломљени креч .

Особине:

Равномерно упијајућа неравна подлога
Добро се везује за подлогу

Припрема
подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате).

Припрема
малтера:

Када се припрема ручно, један џак RENOFIX-а 70 меша се миксером са 7.5-8.5 литара
чисте воде до постизања хомогене масе. Затим се мистријом наноси на подлогу.
Машински се припрема машином за малтер Skure -Tech S4. Renofix-ом 70 покрива се
најмање 80% површине. Употреба материјала је у року од 2 сата.

Обрада
и услови
обраде:

Код машинске обраде материјал се припрема и под притиском се шприца притиском
помоћу машине Skure -Tech S4. Заштитити од смрзавања, пребрзог сушења (директни
утицај сунчевих зрака) и кише. 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 контакта са кожом, кожу
опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 40 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

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

Технички подаци:
Број производа:

5319990620194

Шифра производа:

1070

Џакови на палети:

30

Потребна количина
воде:
Гранулација:
Потрошња:
Напомена :
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7.5-8.5 l/џак
0-3 mm
2
ca. 5 kg/m
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње
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RENOFIX 70
Густина материјала
ако је сув (EN 1015-10):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):
Реакција при горењу:
MG (EN 998-1):

Општа упутства:

3
ca. 1600 kg/m
2
ca. 12 N/mm

A1
GP CSIV 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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