RÖFIX 955

Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5

Udhëzime teknike dhe
ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në
përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të
merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG
-WDS).

Fushat e përdorimit:

Llaç murature me korrizim të imët për muraturë ( p.sh.tulle , blloqe çimentoje, gurë prej rërëgëlqereje)me kërkesa normale statike.
I disponueshëm vetëm në Itali. RÖFOX 955S i reziston ujit.
Materiale ndërtimi në përputhje me shtojcën A të katalogut ekologjik mbi ndërtesat.

Përpunimi:

Të dhëna teknike
SAP-Art. Nr.:

138145

NAV-Art. Nr.:

138145

Info

Vetëm ITA

Lloji i paketimit
Njesi per palete

42 Nj./Pal

Sasi për njësi

30 kg/Nj.

Kokrrizimi

1,4 mm

Sasi boje per litër

ca. 19 lt./Nj.

Konsumi i ujit

ca. 19 lt./Nj.

Konsumi i ujit

ca. 4,5 lt./Nj.

Dëndësia në gjëndje të
papërpunuar

< 1.800 kg/m³

Masa vëllimore e llaçit të
freskët

ca. 1.900 kg/m³

Dendësia e shtresës
niveluese
(EN 1097-4)

ca. 1.600 kg/m³

Percueshmeria ndaj
avujve µ

ca. 35

Përcjellshmëria termike
(EN 1745:2003)

0,82 W/mK (Tabellenwert) për P=50%

Përcjellshmëria termike
(EN 1745:2003)

0,89 W/mK (Tabellenwert) für P=90%

Vlera e pH

ca. 12

Kapaciteti termik

ca. 1 kJ/kg K

Forca në shtypje
(28 d)

5 N/mm²

Forca në përkulje

≥ 2,5 N/mm²

Moduli-E
GLl (ita. M.D.) M.D.
20/11/1987
Certifikata e testimit
Qëndrueshmëria fillestare
e prerjes
Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE
Skedë teknike qëndrim 14.07.2020

ca. 14.000 N/mm²
M3
EMPA Dübendorf, CH
ca. 0,15 N/mm² (Tabellenwert)
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RÖFIX 955

Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5

Të dhëna teknike
SAP-Art. Nr.:

138145

Përmbajtje e kloridit

≤ 0,1 M%

Temperatura e bazamentit

< 30 °C

Reaksioni ndaj zjarrit

A1

Baza e materialit:

• Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

Kushtet e punimit:

Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk
duhet ulet nën +5° C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30° C.

Përpunimi:

Përzierës mekanik

Këshilla për heqjen e
mbeturinave:

Mbroni tullat dhe llaçin (në veçanti gjatë ndërprerjeve të punës) nga shiu.
Shtresa e parë e tullave duhet të vihet horizontalisht me precizion. Pabarazitë duhet të sheshohen
në fugën më të poshtme të murit.
Sugjerohet kontrolli i konsistencës së përpunimit të llaçit për çdo mbushje të kovës së vinçit. Në
rast pushimi, përzierësin duhet ta boshatisni dhe ta pastroni.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara
aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.
Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë
20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.
Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të
deritanishme.
Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur
përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat
në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e
ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.
Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të
vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.
Stafi ynë është I gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe
mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.
Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të
internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.
Normat aktuale kombetare të përdorimit, duhet te merren parasysh.
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