RENOFIX 12 БЕЛИ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНУ ОБРАДУ
Обавезно се придржавати техничког упутства !
Подручје
примене:

Правилно припремљен суви малтер по EN 998-1.Минерални,еколошки чист малтер са
високим квалитетом за фину обраду зидова и плафонa. Употребљава се за спољне и
унутрашње површине, као завршни слој при малтерисању, када требамо добити глатку
финалну површину.

Састав:

Бели цемент
Креч
Fin karbonatni pesak

Особине:

Добра обрада
Висока паропропустљивост

Припрема
подлоге:

Подлога мора бити сува и чиста ( без уља на оплати и одпадака).

Припрема
малтера:

Један џак RENOFIX 12 меша се ручним миксером или машином за за малтер Skure-Tech
S4 са 6,5 до 7 литара воде да би се добилахомогена смеса без грудвица. После 10 минута
материјал се јошједном меша. Материјал употребити у року од 2 сата.

Обрада
и услови
обраде:

Материјал се наноси глетарицим и рајбује се сунђерастом алатком. Дебљина
малтерисаног слоја износи од 3 mm до 5 mm.Не сме се употребљавати на температури
о
нижој од +5 C. Не сме се мешати са другим материјалима.

Упозорење:

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

Испорука:

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

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.

Технички подаци:
Број производа:

5319990620095

Шифра производа:

1012 B

Џакови на палети:

42

Јед. количина:
Гранулација:
Потребна количина воде:
Мин. дебљина слоја:
Потрошња:

Tehnicke instrukcije 01/2010

25 kg / EH
0,6 mm
6,5-7 l . / xак
3-5 mm
2

Потребно је 1,0 kg по m за дебљину од 1 mm
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RENOFIX 12 БЕЛИ
Напомена:
Време употребе:
Густина материјала
ако је сув (EN 1015-10):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):
MG (EN 998-1):
Боја :

Општа упутства :

Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од
подлоге и технике уградње
ca 2 сата
3
ca.1400 kg/m
2
3,0 N/mm

GP CSII W0
БЕЛА

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.
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