RÖFIX AS 911

Samolepilni butilni izolirni trak

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:

Trajno elastičen, vodotesen tesnilni trak iz butila vzpostavi odlično povezavo z vsemi tesnilnimi
materiali, vgrajenimi pod ploščicami, kot so polimerne disperzije in mineralne, elastične tesnilne
mase ter polimerne tesnilne mase.
Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.
Predpogoj so podlage, ki omogočajo lepljenje. Potreben je ustrezen predpremaz!

Lastnosti materiala:

• Alkalno odporna.
• Vodotesno

Obdelava:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000569356

NAV-Art. Nr.:

144957

Način pakiranja
Enota na paleto

4 Kos/kart.

Enota na paleto

20 tm/EN

Širina zanke

20 x 10 x 0,7 cm

Dolžina

20 m

Širina

10 cm

Višina

0,7 cm

Debelina

0,7 mm

Temperatura podlage

> 5 - < 25 °C

Podlaga:

Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje:

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65
% rel. zračne vlage.
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Splošna opozorila:

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 10.06.2021

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.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
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