RENOFIX 5 БЕЛИ
ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПАК
ЦЕМЕНТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛОВАЊЕ
Обавезно с е придржавати техничког упут ства!

Подручје
примене:

Користи се за лепљење плоча за изолацију (стиропор и минералну вуну), као
материјал за шпахтловање бетонских површина и као везивни мост на глатке бетонске
површине, керамичке, камене плоче и гранитне плоче.

Састав:

Beli cемент
Fin karbonatni pesak
Додатци који побољшавају обрадљивост

Особине:

Добар контакт са подлогом
Одлични квалитет обраде

Припрема
подлoге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са
оплате). Упутства за обраду одговарају подлогама које су израђене по
одређеним нормама које предпостављају затворене фуге. Отворене фуге и пукотине на
зидовима потребно је претходно затворити.

Припрема
малтера:

Један џак RENOFIX-a 5 beli меша се 2 минута са 6-6,5 литара чисте воде, односно до
добијања хомогене смесе без грудвица.

Обрада
и услови
обраде:

Помешани материјал наноси се или набацује шпаклом, и као дебљине. За време
везивања и сушења потребно је обезбедити добре услове сушења и стврдњавања
(промају). Свежи малтер уградити у року од 2 сата. 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 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.

Tehni~ki podatoci:
Број производа:
Шифра производа:

5319990620033
1005 B

Џакови на палети:

42

Јед. количина:

25 kg / џак

Гранулација:

0,6 mm
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RENOFIX 5 БЕЛ
Потребна количина
воде:
Мин. дебљина слоја:

6-6,5 l / џак

3 / 5 mm
2

Потрошња:

2

4 kg / m за лепљење плочица и 3 kg / m за лепљење мрежа
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње
3
ca. 1.600 kg/m

Напомена:
Густина материјала
ако је сув (EN 1015-10):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):

2
ca.12 N / mm

Отпорност на савијање
28 дана (EN 1015-11):

Општа упутства:

2
ca.5.5 N / mm

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.

1 RENOFIX 5 БЕЛИ
2 Стиропор или мин. вуна
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3 Типле за стиропор
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4 RENOFIX 5 БЕЛИ
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5 Мрежа за армирање
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6 RENOFIX 5 БЕЛИ
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7 Завршни слој серија 370/700/740
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