RÖFIX Betonkontakt
Urë lidhëse

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:

Urë lidhëse, pa mjete ndarëse, për suva të poshtme për përmirsimin e lidhjes të suvave me bazë
gips-gëlqere, çimento-gëlqere, çimento dhe bazamente të parregullt me aftësi thithëse.

Karakteristikat:

•
•
•
•

Ngjitje e mirë
I gatshëm për aplikim
Rezistent ndaj alkaleve
krijon sipërfaqe jo të rrëshqitshme

Përpunimi:

Të dhëna teknike
SAP-Art. Nr.:

2000295867

NAV-Art. Nr.:

148032

Lloji i paketimit
Njesi per palete

24 Nj./Pal

Sasi për njësi

25 kg/Nj.

Ngjyra

E kuqe

Kokrrizimi

0 - 1,2 mm

Konsumi

ca. 0,3 kg/m²

Konsumi i ujit

ca. 85 m²/Nj.

Dëndësia

ca. 1,65 kg/ltr.

Vlera e pH

ca. 8

Koha e tharjes

ca. 12 h

Baza e materialit:

• Mjete lidhëse me dispersion
• Rere kurci
• I ngjyrosur në të kuqe

Kushtet e punimit:

Deri sa të arrihet tharrja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era)
dhe shiu.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh.
pluhur, alga, blozë, kripra etj. .
Lagështira e mbetur e bazamenteve prej betoni duhet të jetë nën 3,0 % (sipas sistemit matës
CM).
Pastroheni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj).

Përgatitja:

RÖFIX Betonkontakt, përmbajtjen e kovës përzijeni me kujdes dhe aplikojeni njëtrajtësisht.Mos e
holloni.

Përpunimi:

Koha e qëndrimit para aplikimit të suvasë së poshtme : 12 orë
Materialin e hapur ju lutem mos e përdorni, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
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Këshilla në rast reziku:

Udhëzime të detajuara mbi sigurinë do ti gjeni tek skeda jonë e sigurisë. Përpara përdorimit ju
lutem lexojini këto skeda sigurie.

Keshilla per perpunimin:

Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Magazinimi:

Nё vende tё thatё, pa ngrica (5+°C deri nё 25°C), nё paketimin origjinal tё pahapur. Mbrojeni nga
rrezatimi direkt i diellit.
Koha e magazinimit minimumi 12 muaj.

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.
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