RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police debeline 20–30 mm

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:

Univerzalna tesnilna letvica za okenske police kot dopolnitev RÖFIX SOL-PAD z vgrajenim
zaščitnim tesnilnim robom, omogoča zanesljivo izvedbo priključnih stikov med kamnitimi
okenskimi policami debeline 20–30 mm in oknom, lep vizualni zaključek vidnega območja ob
okenskem podboju. Barva: črna ali bela.
Za največjo udarno odpornost
Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s
proizvajalcem sistema.

Lastnosti materiala:

• Odporno na udarce naliva (ON B6410)
• Mehansko ločevanje možno

Obdelava:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000954455

2000954456

NAV-Art. Nr.:

143754

143753

Tip

schwarz

weiss

Način pakiranja
Enota na paleto

15 Kos/EN

Enota na paleto

22,5 tm/EN

Dolžina
Barva
Temperatura podlage
Odpornost na ogenj

150 cm
črna

bela
> 5 °C
B1 (DIN4102)

Osnova materiala:

• Robni profil iz trdega PVC-ja s privarjeno, alkalijsko odporno armirno mrežico

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5°C.

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.

Obdelava:

Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino.

Varnostna opozorila:

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

Navodilo za uporabo:

Pred začetkom ometavanja odstranimo zaščitni film z zaščitne letve in na samolepilni del zaščitne
zaplate nalepimo zaščitno folijo za okna in vrata.

Skladiščenje:

Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi.
Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
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RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police debeline 20–30 mm

Splošna opozorila:

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 28.09.2021

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.
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