RÖFIX AS 911
Shirit izolues me ngjitje

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:

Shirit ngjitës butilik me elasticitet të përhershëm dhe i papërshkueshëm nga uji arrin një lidhje të
shkëlqyer më të gjitha matërialet mbajtëse të përdorura poshtë pllakave, si dispersion polimeri
dhe mineralë,hidroizolues fleksibël dhe rezinë izoluese reaktive.
Per izolimin e cepave dhe fugave nën shtresa qeramike në dhoma të lagura dhe me lagështi.
Me kusht që sipërfaqet të ngjiten. Kërkohet astar i përshtatshme!

Karakteristikat:

• Rezistent ndaj alkaleve
• I papërshkueshëm nga uji

Përpunimi:

Të dhëna teknike
SAP-Art. Nr.:

2000569356

NAV-Art. Nr.:

144957

Lloji i paketimit
Njesi per palete

4 Stk./Ktn.

Sasi për njësi

20 mli/Nj.

Gjatësia

20 m

Gjerësia

10 cm

Lartësia

0,7 cm

Temperatura e bazamentit

> 5 - < 25 °C

Bazamenti:

Bazamenti duhet të mos ketë papastërti dhe pluhur.

Përpunimi:

Mistri

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 vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë
20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE
Skedë teknike qëndrim 14.07.2020
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Këshilla të përgjithshme:

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE
Skedë teknike qëndrim 14.07.2020

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.
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.
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