RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom
Toplotnoizolacijski sistem

Pravne in tehnične
informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih,
skladnosts splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili
ustreznihnacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom je preskušen sistem, ki kombinira ustrezno toplotno izolacijo
fasadnih površin z različnimi oblikami in vzorci mozaika/mozaičnih ploščic, pri čemer znaša
največja dovoljena površinska obremenitev podlage 50 kg/m2.
Izbira izolacijskih materialov v sistemu StoneEtics je izjemno široka, med drugim lahko vgradimo
EPS, izolacijske plošče iz plute ali mineralne volne do največje debeline plošč 300 mm.
Za lepljenje uporabljamo izključno malto za lepljenje in armiranje RÖFIX Unistar LIGHT.
Mehansko pritrjevanje s teleskopskimi ugreznimi sidri RÖFIX ROCKET je obvezno ne glede
na podskupino zgradb. Armiranje izvedemo z enakim materialom kot lepimo izolacijske plošče,
obvezno z mrežico za armiranje RÖFIX P100. V sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 z mozaikom ni
potrebno dodatno (dvojno) armiranje.
Garantirani sistem dopolnjujeta lastno razvito lepilo za plošče RÖFIX AG 686 MOZAIK in fugirna
masa RÖFIX AG 686 MOZAIK.
RÖFIX StoneEtics se lahko uporablja na masivni gradnji iz opeke ali na betona, prav tako na
starih objektih z masivno podlago, ki omogoča zanesljivo lepljenje in ustrezno nosilnost.

Lastnosti materiala:

• optimirane izolacijske lastnosti
• odlična obdelovalnost
• ne vsebuje HFCKW in HFKW

Embalaža:

Splošno sidranje

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost
kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno
ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza
predvidenemu namenu uporabe.
IzdelkiRÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se
zagotavljanespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo
naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri
tehnično-svetovalni službi.
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