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Завършващи мазилки 06/2013

RÖFIX SiSi®-Putz VITAL

Висококачествена, минерална, структурна завършваща
силикон-силикатна мазилка с наноефект
Декоративен, устойчив на атмосферно влияние повърхностен слой върху
минерални основи, подходящо финишно покритие за топлоизолационни системи.
Променливите климатични условия изискват иновативни фасадни строителни
материали. Комбинацията от органични съставни елементи, силиконови смоли,
минерално калиево водно стъкло и висококачествени бели мраморни пясъци са
гарант за качеството и свойствата на един по-модерен строителен продукт.
• силно водоотблъскваща и
• устойчивост на миене и замръзване
паропропусклива
• негорима, UV-устойчива
• водонепроницаема
• брилянтни и неизбеляващи цветове
• ниска склонност към замърсяване
• оцветява се във всички цветове от
• abperl ефект (ефект на лотоса/
ветрило RÖFIX ColorDesign
самопочистване)
• тестван компонент от
• ясно изразена резистентност към
сертифицирани по ETAG 004
вредни влияния на околната среда
топлоизолационни системи
(плесени, алги, гъби и мухъл;
• негорима
киселинен и ударен дъжд)
Артикулен
номер

Опаковка

Опак./палет

кг/кофа

Зърнометрия

Цвят

Разход

18803

кофа

24

25 kg

0,7 mm V (драскана)

бял

ок. 1,7 kg/m2

10670

кофа

24

25 kg

1,0 mm V (драскана)

бял

ок. 2,0 kg/m2

10690

кофа

24

25 kg

1,5 mm V (драскана)

бял

ок. 2,4 kg/m2

10710

кофа

24

25 kg

2,0 mm V (драскана)

бял

ок. 3,0 kg/m2

10709

кофа

24

25 kg

2,0 mm R (влачена)

бял

ок. 2,7 kg/m2

10754

кофа

24

25 kg

3,0 mm V (драскана)

бял

ок. 3,8 kg/m2

10753

кофа

24

25 kg

3,0 mm R (влачена)

бял

ок. 3,5 kg/m2

19256

кофа

24

25 kg

6,0 mm V (драскана)

бял

ок. 4,5 - 5 kg/m2

20997

кофа

24

25 kg

6,0 mm R (влачена)

бял

ок. 4,5 - 5 kg/m2

19245

кофа

24

25 kg

6,0 mm S (пръскана)

бял

ок. 4,5 - 5 kg/m2

Грундиране:
Неразреден грунд RÖFIX
Putzgrund UNI/PREMIUM се
нанася плътно върху здрави
и сухи основи с четка или
валяк с агнешка кожа.

Полагане:
След мин. 24 часа време
за съхнене на грунда и
в зависимост от вида на
изпълнение със стоманена
маламашка се изтегля
мазилката RÖFIX SiSi®-Putz.

Структуриране:
Желаната структура
се постига с помощта
на пластмасова или
стиропорена пердашка.

www.roefix.com

