RÖFIX 380

Fini zaribani omet na osnovi hidravličnega apna

Rechtliche und
technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu
beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI,
ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV,
ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Mineralni, fini zaribani omet za obnovo starih stavb, cerkva in zgodovinskih stavb, še posebej pri
ohranjanju spomenikov.
Podobno kot pri zgodovinskem ometu obdelava je običajno dvoslojna.
Idealna podlagaza čiste silikatne barve in apnene barve.
Ustreza zahtevam za obnovo spomeniško zaščitenih objektov. Sejalna krivulja bo po analizi
origanalnega ometa ustrezno prirejena.
Primerna za stare in nove objekte.
Primerno za tla obložena s ploščicami in prostore z veliko vlage. Pri večjih površinah in prostorih
z vodno napeljavo (velike kuhinje, kompleksi za prhanje, kopališča) se priporoča uporaba
cementnega osnovnega ometa/ometa za podzidek RÖFIX 620.

Eigenschaften:

•
•
•
•

Visoka vremenska obstojnost
Strditev brez močnih napetosti
Ne vsebuje hidrofobnih sredstev
Odlična obdelovalnost

Verarbeitung:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000639172

NAV šifra:

2000583235

2000148163

145570

117039

48 EN/p

42 EN/p

Verpackungsart
Einheit pro Palette
Menge pro Einheit
Körnung

48 EN/p
25 kg/EN

25 kg/EN

30 kg/EN

0 - 0,5 mm

0 - 0,8 mm

0 - 0,8 mm

Poraba

pribl. 1,75 kg/m²/mm

Izkoristek

pribl. 17 EH/m²/cm

pribl. 17 m²/mm/EH

Navodilo za uporabo

Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.

Wasserbedarfsmenge

pribl. 10 l/EN

Minimalna debelina
Spec. gostota suhe malte
(EN 1015-10)

pribl. 10 l/EN
2 mm
pribl. 1.439 kg/dm³

Paroprepustnost µ

12 - 15

toplotna prevodnost
λ10,suho
(EN 1745:2002)

0,61 W/mK (tablična vrijednost)

toplotna prevodnost
λ10,suho
(EN 1745:2002)

0,66 W/mK (tablična vrijednost)

pH-vrednost
Spec. toplotna kapaciteta
Druckfestigkeit
(28 d)
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pribl. 12 l/EN

pribl. 13
pribl. 1 kJ/kg K
1,5 N/mm²
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Tehnični podatki
SAP šifra:

2000639172

2000583235

Biegezugfestigkeit

≤ 0,7 N/mm²

Natezna trdnost
(EN 13279-2)

≥ 0,08 N/mm²

MG (EN 998-1)

GP
CS I
Wc0

2000148163

Kapilarno navzemanje
vode
(EN 1015-11)
max. 4 mm
Verpackungshinweise

V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.

Brandverhalten

A1

Materialbasis:

•
•
•
•
•

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:

Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne
površine pred zmrzaljo.
Visoka zračna vlaga v notranjih prostorih preprečuje sušenje.
Apneni ometi vežejo pri strjevanju ogljikovdioksid iz svežega zraka in pri tem hkrati oddajajo v
zrak vodo. Zato moramo v slabo prezračevanem prostoruposkrbeti za ustrezno dovajanje svežega
zraka (npr. z ventilatorji). Razvlažilniki niso primerni za hitrosušenje še nestrjenega apnenega
ometa (nevarnost za nastajanje razpok), zatouporaba teh ni dovoljenja.

Podlaga:

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločenih sredstev in
nečistoč vseh vrst.
Kontrolo podlage je treba izvesti po standardu ÖNORM B3346 oziroma DIN 18350 oziroma SIA
V242.
Podlaga mora biti nosilna in čista. Odstranimopoškodovane dele ometa. Votla mestain nestabilne
dele pri spomeniško zaščitenih objektih lahko odstranimo šele po posvetu s strokovnjaki. Če je
treba taka mesta ohraniti, jih moramo strokovno utrditi/zapolniti.
Podlaga mora biti surova in navlažena.

Priprava podlage:

Manj trdne podlage z odpadajočim peskom lahko osvežimo oz. utrdimo z RÖFIX apnenim cvetom
ali s silikatnim globinskim utrjevalcem RÖFIX PP 201 SILICA LF.
Nenosilni stari ometi ali nanosi se odstranijo
Stari omet odbijemo vsaj še 1m preko poškodovanih oz. z vlago obremenjenih mest. Fuge med
zidaki izdolbemo pribl. 2 cm globoko, odbiti material takoj odstranimo z gradbišča. Površine
očistimo in pustimo da se posušijo. Poškodovane dele, umazaniijo, prah, ipd. odstranimo.
Poškodovane kamne zamenjamo. Fuge in globoke luknje v zidu predhodno zapolnimo s
sanacijskim ometom s porami RÖFIX 648.

Priprava materiala:

Pri „ročni izvedbi“ zmešamo eno vrečo materiala s potrebno količino čiste vode z rotorskim
vretenom ali v prisilnem mešalniku, da dobimohomogeno zmes.
Čas mešanja pri ročnem mešanju naj bo med 2 in 3 minutami.

Verarbeitung:

Z gladilko v debelini ometa od 1-3 mm nanesti na razširjeno osnovno podlago in izdelati želeno
strukturo.
Renovirne fine omete RÖFIX nanašamo na motno-vlažne apnene osnovne omete. Stare omete
predhodno jedkamo s kislo glineno raztopino RÖFIX ali jih ustrezno predhodno obdelamo.
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Naravno hidravlično apno po EN 459-1
Zračno apno
Brez cementa
Kopani pesek (čist: opran, klasiran) in lomljeni apnenec
Organski dodatki in disperzija
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Opombe:

Pri premazih na apnenih ometih moramo upoštevati visoko paroprepustnost kot tudi visoko
odprtost premazov za ogljikov dioksid. Glede na to določimo čas sušenja pred premazom.

Varnostna opozorila:

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

Obdelava informacij:

Svežo pripravljeno lepilno malto je potrebno vgraditi v 2 urah.
Apnene omete vedno nanašamo večplastno. Pred vsakim delovnim postopkom podlago
navlažimo za toliko, kolikor se je že izsušila. Preprečiti moramo prehitro izsušitev apnenih ometov,
saj na posušeni podlagi obstaja večja možnost nastajanja razpok zaradi krčenja.
Med strjevanjem – še posebno pri uporabi grelnih naprav – moramo poskrbeti za dobre pogoje
sušenja in strjevanja (npr. s kratkotrajnim močnim navzkrižnim zračenjem). Neposredno
segrevanje ometa ni dovoljeno.
Konsistence nikoli ne mešamo samo z vodo.
Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega
materiala z svežim.

Lagerung:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Skladiščenje najmanj 12 mesecev.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und
praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit
und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die
Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung,
wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und
Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw.
können in der nationalen Geschäftstelle angefordert werden.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
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