RÖFIX PP 403 MULTI
Lazura na silikonski osnovi

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:

RÖFIX PP 403 MULTI ima kot univerzalni izdelek številne možnosti uporabe. Poleg funkcije
klasične lazure lahko RÖFIX PP 403 MULTI uporabimo kot nosilni material za efektne premaze
(RÖFIX COLORGLOW tovarniško primešan) in kot zaščitni premaz za mineralne in organske
površine. Pri zunanji uporabi dodati RÖFIX konzervans filma Extra.

Lastnosti materiala:

• UV stabilno
• univerzalno uporabna

Obdelava:

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

2000151749

2000569713

2000569714

2000569715

2000569716

137401

137685

137686

137687

137688

24 EN/p

24 EN/p

24 EN/p

24 EN/p

24 EN/p

terra

paglierino

Način pakiranja
Enota na paleto
Enota na paleto
Barva

15 l/EN
transparentna

Poraba

pribl. 0,15 l/m²/prem.

pH-vrednost
SAP šifra:

pribl. 9
2000694122

2000151769

2000569717

2000569718

2000569719

143029

137689

137690

137691

137692

Enota na paleto

24 EN/p

60 EN/p

60 EN/p

60 EN/p

60 EN/p

Enota na paleto

15 l/EN

4 l/EN

4 l/EN

4 l/EN

4 l/EN

Barva

barvna

transparentna

NAV-Art. Nr.:
Način pakiranja

Poraba

pribl. 0,15 l/m²/prem.

pH-vrednost
SAP šifra:

terra
pribl. 9

2000569720

2000694148

137693

143219

60 EN/p

60 EN/p

NAV-Art. Nr.:
Način pakiranja
Enota na paleto
Enota na paleto
Barva

4 l/EN
paglierino

Poraba

pribl. 0,15 g/m²

pH-vrednost
Osnova materiala:
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barvna
pribl. 9

• Silikonsko vezivo
• Disperzijsko vezivo
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RÖFIX PP 403 MULTI
Lazura na silikonski osnovi

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5 °C ali nad +30°C.
Do presušitve premaza ščititi pred vremenskimi vplivi: nizke temperature, zmrzovanja, vročina,
direktno segrevanje sonca, vlaga, dež, veter, prepih.

Podlaga:

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in
nečistoč vseh vrst.
Podlage morajo biti nosilne. Pri mrežnem testu morajo biti dosežen vrednosti 0 in 1 (po EN2409).
Preiskušanje podlage,vrednostenje podlage in obdelava podlage izvajati v skladu z veljavnimi
nacionalnimi standardi: DIN 18363, tehničnim listom, smernicami ÖAP oz. SMGV. Pri
novozgrajenih podlagah je potrebno upoštevati tehnične podatke in navodila proizvajalca glede
časa sušenja in mirovanja uporabljenih materialov.

Priprava podlage:

Nebarvan mineralni stari omet: Na gladke in ravne podlage
Mavčno-kartonske plošče: Na gladke in ravne podlage
Mavčno-kartonske plošče: Na gladke in ravne podlage
Premaze ali površine, ki tudi po nanosu predlaganih oziroma predpisanih grundirnih premazih
RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ali PP 307 ISO LF niso nosilni
(mrežni test vezave EN 2409), je treba mehansko odstraniti.

Obdelava:

Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo.

Varnostna opozorila:

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

Skladiščenje:

Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.
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.
Pri pripravljenih zaključnih ometih mora tlačna trdnost osnovnega ometa znašati najmanj 1,5 N/
mm². Čas sušenja naj bo najmanj 1 dan na mm debeline ometa. Ne uporabljamo jih na vlažnih
podlagah in tudi ne na vodoravnih površinah, obremenjenih z vodo. Zaradi različnih vremenskih
pogojev in lastnosti objektov ni mogoče zagotoviti, da po izsušitvi ne bo prišlo do madežev. Zaradi
uporabe naravnih surovin je možno manjše barvno odstopanje. Pri obdelavi površin uporabljamo
omet le iz ene embalaže oziroma ene pošiljke oziroma naročila. Pri naknadnih naročilih je
potrebno navesti gradbišče in čas prvega naročila, kajti dodani materiali so lahko podvrženi
spremembi barvnih tonov. Pred uporabo preverimo ali material ustreza naročenemu barvnemu
tonu. Odstopanj, ugotovljenih po izvedbi, ne priznamo.
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.
Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna
odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi
naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri
barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno
službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo.
Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (20°C/65%rV) in so glede na
vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 28.09.2021

www.roefix.com
2

