RÖFIX P100

Едра армираща мрежа

Правни и технически
указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите
карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения,
както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение: Алкалоустойчива, груба стъклофибърна армираща мрежа.
Специалнo за армиране на RÖFIX Aerogel Система за изолационни мазилки.
Също така и като армираща мрежа за влагане и в гипсови и гипсосъдържащи мазилки.
Като армировка за топлоизолационната система с тежки покрития RÖFIX StoneEtics® 50.
Свойства:

• Коефициентът на линейно разширение е сравним с последващите мазилки.
• Добро сцепление с мазилка
• Без PVC

Начин на обработка:

Технически данни
SAP-Art. Nr.:

2000148434

NAV-Art. Nr.:

143348

Вид опаковка (ОП)
Единици на пале

1.200 m²/палет

Разфасовка

50 m²/опак.

Дължина

5.000 cm

Ширина

100 cm

Цвят

бял

Размер на бримките

7 x 7 mm

Якост на скъсване
надлъжно

> 1.200 N/50mm

Якост на скъсване първи
пик

> 1.400 N/50mm

Тегло

ок. 0,17 kg/m²

Реакция на огън

A1 (EN 13501-1)

Основа на материала:

• Стъклофибърна мрежа с висококачествена импрегнация.

Начин на обработка:

Мрежата може да се реже с остър нож или със стандартни ножици.
Армиращата мрежа трябва винаги да е опъната и положена в близост до повърхността, но
въпреки това изцяло вложена в шпакловката с 10 cm застъпване на лентите.
Шпакловката над мрежата трябва да е мин. 1 mm, а в участъците на застъпване мин. 0,5
mm.
Продуктът се прилага специално при система RÖFIX StoneEtics 50 и за армиране на
FIXIT 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка. Поради големият размер на отворите,
мрежата е подходяща за полагане в гипсо-варови мазилки (върху електрически инсталации,
или при необходимост при бетонови тухли и др.), но не и в гипсова мазилка върху тавани.

Съвети за безопасност:

Класификация съгласно Закона за химикалите: не е задължително.
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RÖFIX P100

Едра армираща мрежа

указания за обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на
основата не трябва да пада под +5 °C.
Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди
употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение:

На сухо място, предпазена от замръзване, влага и UV лъчи (слънце и светлина).
Срок на годност: min. 12 месеца.

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за
истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на
потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения
или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да
провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол,
като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с
приложението и обработката на нашите продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате
от търговския представител.
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