RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

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:

Nosilna armirna mreža za kombiniranje z vsaj 6 kosi/m² (raster = maks. 40 x 40cm) vijačnimi sidri
za TIS ali spiralnimi vijaki Mounty pri sanaciji/obnavljanju obstoječe TI-fasade s sanacijskim TIsistemom RÖFIX RenEtics.
RÖFIX RenEtics 3D-mrežo pritrdimo s sistemskimi sidri za TIS na obstoječo TI-fasado in
omečemo z RÖFIX RenEtics Osnovnim ometom. Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX
RenEtics.

Lastnosti materiala:

•
•
•
•

univerzalno uporabna
visoka nosilna moč zahvaljujoč dodatnem pridrževanju ometa
ne rjavi
preprost razrez

Obdelava:

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

2000148510
146974

Način pakiranja
Enota na paleto
Dolžina

50 m²/EN
33,3 m

Širina

1,5 m

Barva

antracit

Debelina nanosa
Širina zanke

pribl. 10 mm
pribl. 18 x 8 mm

Osnova materiala:

• Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5°C.
Mrežica mora biti zaščitena pred UV-svetlobo. Po montaži hitro prekrijte z ometom.

Navodilo za uporabo:

Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX RenEtics v zadnji izdaji.

Skladiščenje:

Hraniti na suhem, v črni foliji z UV-zaščito, na lesenih paletah.
Skladiščenje min. 36 mesecev.

Splošna opozorila:

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.
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