RENOFIX DICHTUNGSCHLEME
МИНЕРАЛНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ
Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје
примене:
Састав:

Особине:

Употребљава се као материјал за хидроизолацију купатила,балкона и базена; у старим и
новим објектима код зидова који су стално оптерећени влагом (подруми, просторије за
прање).
Цемент
Додаци који побољшавају обрадивост
Органски додатци <5%
Водонепропустљив
Стална отпорност на влагу
Велика могућност механичког оптерећења
Отпорност на воду под притиском од 1,5 bara

Припрема
подлoге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате).
Са подлоге скинути стари материјал; фуге и пукотине предходно попунити.

Припрема
малтера:

За један џак материјала потребна су 4-5 литара воде, за рад са глетарицом. За рад са
ваљком потребно је 6-6,5 литара чисте воде уз мешање миксером од око 2 до 3 минута.
Да би материјал био без грудвица после 10 минута меша се још једном.
Помешани материјал на подлогу се наноси глетарицоим, четком или ваљком. Смеша се
наноси са дебљином од 1 - 2 mm. Након 12сати наноси се још једном са истом дебљином.
Код већих дебљина наносе се више слојева. Свежа се смеса наноси у року од 2 сата.
Уколико се очекује веће оптерећење са водом, препоручују се више слојева
хидроизолације. Не постављати материјал изложен директно сунчевим зрацима. Не сме
о
се употребљављти на температури нижој од + 5 C. Не сме се мешати са другим
материјалима.

Обрада
и услови
обраде:

Упозорење:

Садржи цемент. 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 25 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

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

Технички подаци:
Број производа:
Шифра производа :

5319990620323

1000 MI

Џакови на палети:

42

Јед. количина:

40 kg
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RENOFIX DICHTUNGSCHLEME
Гранулација:
Потребна количина
воде:
Мин. дебљина слоја:
Потрошња:
Напомена:
Густина материјала
ако је сув(EN 1015-10):
Насипна чврстина
(B3345):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):
MG (EN 998-1):
MG (ON B3340):

0 - 0,6 mm
4,5 - 6,5 l./vre}a
1 - 2 mm
2 - 2,5 kg/m 2/2 mm
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње
ca. 1900kg/m3
ca. 1500 kg/m3
ca. 20 N/mm 2
GPCSIVW1
PM4,W2

Општа упутства:

Овом листом
сви
п р ед ход н и п од а ц и о
материјалу су неважећи.
Ови подаци одговарају
нашим садашњим
стандардима, Од ових
података не могу
произаћи правне
о б а в е з е . Р Е Н О ВА
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
н а н а ш е м ве б с а ј ту
w w w. r e n o v a . c o m . m k
као
или их можете
потражити у
продаји.
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