RÖFIX Enduivit 3

Orodje za nanos ometa tip 380 za zidove

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:

Naprava za brizganje ometa v kombinaciji s kompresorjem, za srednjegrobi omet, ježkasti omet,
osnovni omet.
Vključeno v dobavi: 1 kovinski kovček, 1 Enduivit 3 tipa P 380, 1 garnitura plošč z zapirali, tlačna
gibka cev za zrak.
Dodatno potrebujemo kompresor z zračnim pretokom 800 litrov/minuto s tlačnim regulatorjem. Za
brizganje je potreben zračni tlak od 2,5 od 4,5 bar.

Eigenschaften:

• Prijazno za vzdrževanje
• Hitro, varčno obdelovanje

Verarbeitung:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000148495

NAV šifra:

145791

Verpackungsart
Menge pro Einheit

1 Kom./EN

Varnostna opozorila:

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

Lagerung:

Skladiščimo na suhem, zaščiteno pred poškodbami.

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 03.11.2020
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RÖFIX Enduivit 3

Orodje za nanos ometa tip 380 za zidove

Allgemeine Hinweise:

Podjetje iz skupine FIXIT GRUPPE
Tehnični list verzija 03.11.2020

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.
Pri pripravljenih zaključnih ometih mora tlačna trdnost osnovnega ometa znašati najmanj 1,5 N/
mm². Čas sušenja naj bo najmanj 1 dan na mm debeline ometa. Ne uporabljamo jih na vlažnih
podlagah in tudi ne na vodoravnih površinah, obremenjenih z vodo. Zaradi različnih vremenskih
pogojev in lastnosti objektov ni mogoče zagotoviti, da po izsušitvi ne bo prišlo do madežev. Zaradi
uporabe naravnih surovin je možno manjše barvno odstopanje. Pri obdelavi površin uporabljamo
omet le iz ene embalaže oziroma ene pošiljke oziroma naročila. Pri naknadnih naročilih je
potrebno navesti gradbišče in čas prvega naročila, kajti dodani materiali so lahko podvrženi
spremembi barvnih tonov. Pred uporabo preverimo ali material ustreza naročenemu barvnemu
tonu. Odstopanj, ugotovljenih po izvedbi, ne priznamo.
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.
Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna
odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi
naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri
barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno
službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo.
Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (20°C/65%rV) in so glede na
vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

www.roefix.com
2

