RÖFIX Trass

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:

Brezcementen, rahel hidravlični dodatek za omete in malte. Posebej priporočljiv za vzdrževanje
zgodovinsko zaščitenih objektov.
Kot dodatek k betonu in malti za zmanjševanje „cvetenja zidu“ in izboljšano obdelovalnost.
Fino mleta moka iz naravnega tufa – suevita po standardu ÖNORM B 3323.
Enakomeren razvoj trdnosti ter dobre obdelovalne lastnosti.
Za polaganje in podlaganje pri kamnitih ploščah, betonskih ploščah ipd. Z RÖFIX naravnim tufom
(vezivo za RÖFIX proizvode na osnovi tufa in apna: RÖFIX 691, RÖFIX 692 itn.) je mogoče
izdelati omete in malte, ki so po svoji sestavi popolnoma enaki zgodovinskim ometom in maltam.
Za varčno rabo ali pri velikopovršinskih obnovitvenih delih priporočamo gotove izdelke RÖFIX
ali polgotove mešanice iz sestavljenih sistemov RÖFIX, ki so namenjeni posebej za spomeniško
zaščitene objekte.

Lastnosti materiala:

• Naravna, ekološka surovina
• odlična obdelovalnost
• Visoka paroprepustnost

Obdelava:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000154777

NAV-Art. Nr.:

118762

Način pakiranja
Enota na paleto

40 EN/p

Enota na paleto

25 kg/EN

Izkoristek/poraba

odvisno od zmesi ometa/malte

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.

Nasipna gostota (B3345)

pribl. 900 kg/m³

Pakiranje

V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.

Temperatura podlage

> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

• Tras

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5 °C ali nad +30°C.

Varnostna opozorila:

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

Skladiščenje:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Pri pravilnem skladiščenju neomejen rok uporabe.
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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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