RÖFIX Gašeno apno
pleskarsko apno

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:

Kot gašeno apno za izvedbo visoko kakovostnih apnenih premazov ali kot omet iz gašenega apna
za obnovo starih in zgodovinskih zgradb ter cerkva.
Posebej primerno za sanacijo objektov pod spomeniškim varstvom. Za zunanjo in notranjo
uporabo.

Lastnosti materiala:

•
•
•
•

Naravna, ekološka surovina
Visoka paroprepustnost
Uravnava vlago v prostoru
Ekološka proizvodnja

Obdelava:

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

2000152978

2000153019

111896

117869

Način pakiranja
Enota na paleto

24 EN/p

Enota na paleto

20 kg/EN

Barva

bela

Poraba

0,19 kg/m²/P

Navodilo za uporabo

Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.

Temperatura podlage

> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

•
•
•
•

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5 °C ali nad +30°C.
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne
površine pred zmrzaljo.

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.

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 28.09.2021

Gašeno apno najmanj 3 leta vskladiščen.
Brez cementa
Voda
Brez sintetičnih dodatkov

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