RÖFIX Odkapni profil

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:

Zaključni profil s stekleno mrežo za izvedbo odkapnih robov.
Za 3 in 5 mm predpisano debelino ometa.
Odkapni vogalniki tvorijo ekzakten in stabilen zaključek ometa z odkapnim robom na izoliranih
prekladah, spodnjih straneh balkonov, okenskih previsih, podzidnih zaključkih brez profilov, itd.

Lastnosti materiala:

• Dobra sposobnost odtekanja/odcejanja
• Hitro, varčno obdelovanje
• Primerno za fiksiranje razpok

Obdelava:

Tehnični podatki
SAP šifra:
NAV-Art. Nr.:

2000148145
111712

Način pakiranja
Enota na paleto

10 Kos/EN

Enota na paleto

25 tm/EN

Dolžina
Trakovi mreže
Temperatura podlage

250 cm
10 x 15 cm
> 5 °C

Pogoji pri izvedbi:

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

Obdelava:

Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino.
Na robove nanesemo osnovni/armirni omet in vanj vodoravno vtisnemo profil, ki ga poravnamo.
Mrežo popolnoma zakrijemo z armirno maso.
Vsi stiki morajo biti prekriti (na enem koncu vogalnika mora ostati dodatnih 10 cm mreže).

Varnostna opozorila:

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

Navodilo za uporabo:

Armiranje površine z mrežo naknadno izpeljemo le do kota (ne okoli kota).

Skladiščenje:

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Splošna opozorila:

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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