RÖFIX PRONTO

Univerzalna hidrovezojoča malta

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:

Univerzalna hitrostrdljiva malta iz naravnega hidravličnega apna in francoskega cementa Vicat
(rimski cement) za hitro vsakovrstno pritrjevanje na vertikalnih ali horizontalnih površinah iz
cementa, opečne modularne opeke, polne opeke, kamnitega zidu iz lomljenega kamna in
podobno.
Idealno za pritrjevanje ograj, okenskih ali vratnih okvirjev, vratnih tečajev, tesnilnih pasov in
elktroomaric.
Zlasti primerna za renoviranje in ekološko gradnjo.

Eigenschaften:

•
•
•
•
•

Hitro strjevanje (pribl. 5 minut pri +20 °C)
Ne vsebuje kloridov
Izredna obdelavnost
Visoka paroprepustnost
Majhno krčenje

Verarbeitung:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000583724

NAV šifra:

145511

Verpackungsart
Einheit pro Palette

54 EN/p (IT)

Menge pro Einheit

25 kg/EN

Zrnavost

0 - 1 mm

Izkoristek/liter

pribl. 15 l/EN

Izkoristek

pribl. 15 l/EN

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. 3,25 l/EN

Spec. gostota suhe malte
(EN 1015-10)

< 2.000 kg/m³

Paroprepustnost µ

15 - 35

toplotna prevodnost
λ10,suho
(EN 1745:2002)

1,11 W/mK (tablična vrijednost)

toplotna prevodnost
λ10,suho
(EN 1745:2002)

1,21 W/mK (tablična vrijednost)

Spec. toplotna kapaciteta

pribl. 1 kJ/kg K

Druckfestigkeit
(1 h)

≥ 2,5 N/mm² (EN 1015-11)

Druckfestigkeit
(7 d)

≥ 15 N/mm² (EN 1015-11)

Druckfestigkeit
(28 d)

≥ 27 N/mm² (EN 1015-11)
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Univerzalna hidrovezojoča malta

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000583724

Natezna trdnost
(EN 13279-2)

≥ 0,08 N/mm²

E-Modul

pribl. 20.000 N/mm²

MG (EN 998-1)

GP
CS IV
Wc0

Verpackungshinweise

V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.

Temperatura podlage

> 5 - < 30 °C

Brandverhalten

A1

Materialbasis:

•
•
•
•
•
•

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5 °C.
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne
površine pred zmrzaljo.
Izolirne plošče shranjujemo po možnosti v senci in jih polagamo le na zasenčene fasadne strani.

Podlaga:

Podlaga mora biti motno vlažna, nosilna, brez prahu in umazanije.

Priprava materiala:

Manjše količine izdelka zmešamo s pribl. 20 % čiste vode, mešamo intenzovno ne več kot eno
minuto, da nastane homogena, mehko-plastična masa, ki pa ne sme biti tekoča.
Svežo malto je pri pribl. +20 °C mogoče vgraditi/obdelovati okoli 4 do 5 minut.
Zmešani material vedno porabimo do konca, nikoli ostankov zmešanega materiala ne dodajamo v
svežo zmes. Material v odprti embalaži zelo hitro spremeni lastnosti strjevanja.

Varnostna opozorila:

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

Obdelava informacij:

Svežo malto moramo vgraditi v 3 minutah.
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.
Pri neugodnem vremenu (vročina, močan veter, fen) ali zelo vpojni podlagi naknadno vlažimo z
vodo.

Lagerung:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe: 6 mesecev.
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Rimski cement
Naravno hidravlično apno po EN 459-1
Izbrani pesek
Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
Brez organskih dodatkov
Brez polimerne disperzije

www.roefix.com
2

RÖFIX PRONTO

Univerzalna hidrovezojoča malta

Allgemeine Hinweise:
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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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