RENOFIX NIVELMASË
RRAFSHUES NGA ÇIMENTO / MASË PËR PATINIM DHE NIVELIM

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik!
HAPËSIRAT E
PËRDORIMIT:

Material për patinim dhe nivelim të dyshemeve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e pllakave
keramike, parketëve të ndryshëm, linoleum, tepisonave, rrafshimin e dyshemeve nëpër garazhe etj.

PËRMBAJTJA:

Çimento
Shtesa që i përmirësojnë veçoritë e përpunimit (shtrëngues hidraulikë, additive dhe mbushës të veçantë)

VEÇORITË:

Shtypje minimale mbi bazamentin
I qëndrueshëm për nxemje në dysheme
Lidh (shtrëngon) shpejt

PËRGATITJA E
BAZËS:

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, vajrat dhe mbeturinat.Gjithashtu bazamenti duhet të
jetë i sheshtë dhe të mos ketë çarje nëpër të cilat mund të depërtojë ajri dhe të krijojë fluska. Për këtë shkak,
para se bazamenti të patinohet me nivelmasë, duhet patjetër të lyhet me beton kontakt.

PËRGATITJA E
LLAÇIT:

Përgatitja e materialit është e shpejtë dhe e lehtë. Një thes nga materiali përzihet me 6-6.5 litra ujë të pastër
deri sa të fitohet masë homogjene, përzierje e lëngët pa toptha dhe pa fluska (fluskat tregojnë që në përzierje
ka ajër). Pas 5 minutave materiali përzihet sërish dhe pastaj shpërndahet mbi sipërfaqen e pastër. Materiali me
makinë përgatitet me makinën Skure-Tech S4.

PËRPUNIMI DHE
KUSHTET E
PËRDORIMIT

Materiali mund të vendoset me dorë (me derdhje të materialit nga kova ) për sipërfaqe të vogla, apo me
makinën Skure-Tech S4 në rastet e përdorimit nëpër sipërfaqe më të mëdha. Trashësia minimale e shtresës
duhet të jetë 5 mm. Nëse është e nevojshme, sipërfaqja e mbuluar me masën niveluese, mund të korrigjohet
me rrafshues metali (gletkele). Pasi të përfundohet patinimi, duhet të sigurohen kushte optimale për tharje dhe
ngurtësim të të njëjtës (ruajtja nga ngrirja, tharja e shpejtë, ekspozimi direkt në diell dhe lagështi).
o
Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5 C. Nuk lejohet përzierja me materiale tjera.

VËRREJTJE:

Përmban çimento dhe gëlqere. Irriton sytë dhe lëkurën. Në raste të tilla, sytë dhe lëkura të lahen me ujë të pastër.

PAKETIMI:

Në thasë letre nga 25kg. që janë të mbrojtura nga lagështia.

DEPONIMI:

Të deponohet në hapësira të thata, mbi paleta të drurit. Afati i deponimit është 6 muaj

Të dhëna teknike:
Numri i prodhimit

5319990620293

Shifra e prodhimit:

1000 NM

Thasë në paletë:
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RENOFIX NIVELMASË
Granulacioni:
Sasia e nevojshme e ujit::
Trashësia minimale e
shtresës
Harxhimi:
Shënim::

0,6 mm
6-7 l./Thes
5 mm
1,2-1,5 kg/m2 për trashësi të shtresës prej 1 mm
Vlerat e harxhimit janë aproksimative (të përafërta) dhe varen shumë nga
bazamenti dhe teknika e ndërtimit

Fortësia gjatë shtypjes
(EN 13851):
Elasticiteti
(EN 13851):
Rezistenca e tkurrjes
pas 28 ditëve (EN 13872):
Pesha për litër pas 28 ditëve:

pas 28ditëve: 22 N/mm2
pas 28 ditëve: 7 N/mm2
0,131 %
1,88 g/l

Firë mbi beton me
unazë Vicat
Koha e shtrëngimit (lidhjes)
(EN13409):
Mundësia për
shtrim (veshje):
Mundësia e shfrytëzimit
të sipërfaqes:

EN 12706
30 min.
1 d.
pas 5 orëve (në varësi nga temperatura)

Udhëzime të përgjithshme:

Me këtë listë të gjitha të dhënat e
mëparshme për materialin bëhen
të pavlefshme. Këto të dhëna
janë të vlefshme për testimet tona
të tanishme. Nga këto të dhëna nuk
mund të dalë detyrim juridik.
Prodhimet RENOVA, si dhe të
gjitha lëndët e para përbërëse janë
gjithmonë nën kontroll të
vazhdueshëm me qëllim të ruajtjes
në vazhdimësi të cilësisë së njejtë.
Konsulentët tanë teknik janë
gjithmonë në disponimin tuaj në
lidhje me punën, përdorimin dhe
prezantimin e prodhimeve tona.
Gjendjen aktuale të të dhënave
teknike mund ta gjeni në ueb faqen
tonë: www.renova.com.mk si
ose mund t'i kërkoni në
sektorin e shitjes.

1 Pastrimi i bazamentit

2 Përgatitja e materialit

3 Shtrirje e
materialit

4 Korrigjim i
materialit
të shtruar
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