RENOFIX 75
МАЛТЕР ЗА ЗИДАЊЕ ОД КРЕЧА И ЦЕМЕНТА
Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје
примене:

Малтер од креча и цемента малтерске група II за зидање свих врста зидова (цигла,
бетонски блок) код повишених статичких захтева. Пре свега погодан за послове
приликом реновирања. Овим се малтером штеди време испоруке песка цемента и креча.

Састав:

Цемент
Висококвалитетни ломљени креч
Органски додатeци <5%.

Особине:

Добро везивање за подлогу
Висока издашност
Добро се обрађује мистријом

Припрема
подлоге:

Цигле (блокови) морају бити суве и чисте. Превише суве цигле и високоупијајуће цигле
пре употребе треба потопити у воду.

Припрема
малтера:

Један џак RENOFIX-а 75 меша се миксером приближно 2 минута са око 7-8 литара чисте
воде до постизања хомогене масе. Затим се материјал може користи. Површина на зиду
мора бити исчишћена од прашине и отпадака. Малтер се мора искористити пре него се
стврдне и не сме се уграђивати на киши.

Обрада
и услови
обраде:

Циглу и малтер заштитити од кише. Малтер се наноси мистријом.Цигла се поставља на
малтер и равња се либелом и зидарским канапом. Прекомерно цурење малтера
одтстрањује се мистријом. Први слој који се наноси на цигли, потпуно поставити
водоравно. Неравнине се исправљају на крајњој фуги. Хоризонталне фуге требају бити
са висином од 12 mm ± 5 mm.Вертикалне фуге требају бити са ширином од 10 - 15 mm.
Заптитити од смрзавања и пребзог сушења. Код дужих пауза у раду, мешалицу обавезно
потпуно испразнити и опрати. 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 40 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

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

Технички подаци:
Број производа:

5319990620200

Шифра производа:

1075

Џакови на палети:

30
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RENOFIX 75
Гранулација:

0-3 mm

Потребна количина
воде:

Напомена:
Густина материјала
ако је сув (EN 1015-10):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):
MG (EN 998-2):

Општа упутства:

7-8 l / џак
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње
3
ca. 1800 kg/m
2
ca. 6,0 N/mm

M5

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи.Ови подаци одговарају
нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе.
RENOVA 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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