RÖFIX Trak

za premoščanje razpok

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:

Visokokakovosten trak za premoščanje razpok širine 1 mm in več. Pri termično pogojenih
razpokah in pri togih delovnih stikih.
Uporaben tudi kot modelirni in tesnilni trak za fugiranje.
Še zlasti v novogradnji ali sanaciji za preplastitev priključnih stikov z gradbenimi elementi.
Za zapiranje in premostitev razpok v ometih, ki niso statično pogojeni in niso podvrženi močnim
spremembam oblik.

Lastnosti materiala:

•
•
•
•
•

Elastično (prožno)
Odporen proti kemikalijam
Ne prepušča vodne pare
Možnost premazovanja
Samolepilno

Obdelava:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000148154

NAV-Art. Nr.:

113732

Način pakiranja
Enota na paleto

3 Kos/kart.

Enota na paleto

15 m/rol.

Dolžina

1.500 cm

Širina

10 cm

Max. debelina nanosa

max. 1,5 mm

Temperatura podlage

> 5 - < 25 °C

Odpornost na ogenj

B2 (DIN4102)

Osnova materiala:

• Butilkavčuk z flisnim premazom

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5 °C ali nad +30°C.
Do izsušitve premaza ščiti pred mrazom in prehitremu sušenju ( neposredni sončni svetlobi,
deževju).

Podlaga:

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in
nečistoč vseh vrst.

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.
V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 28.09.2021
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RÖFIX Trak

za premoščanje razpok

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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