RÖFIX P50
Armirna mreža
Področja uporabe:

Kvalitetna alkalno odporna mreža iz steklenih vlaken za vlaganje v armirno malto RÖFIX. Sestavni del
RÖFIX toplotnoizolacijskih sistemov.
Visoko kvalitetna armirna mreža za sanirne izravnalne mase v zunanjih in notranjih področjih.

Osnova materiala:

● Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Lastnosti:

●
●
●
●
●

Odporen proti alkalijam
Dober oprijem ometa
Brez PVC-ja
Fiksen
Brez mehčal

Izvedba:

Pogoji pri izvedbi:

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

Izvedba:

Stekleno mrežo vtisnemo v lepilni sloj. Na stikih mreže prekrivanje najmanj 10 cm. Z gladilko celotno
površino zagladiti. Po potrebi ravno in gladko razvlečemo z letvijo.
Steklena mrežica naj se nahaja pod površino in naj bo popolnoma prekrita.
Tkivni odboji morajo biti 10cm prekriti. K temu služijo črni obrobni traki kot oznaka prekritev.
Odprtine stavb (vrata, okna) je potrebno diagonalnega armirati s pomočjo armirnega traka (mere min.
20x40cm). Armirne trakove je treba nanesti pred nadaljno obdelavo površine.
Če je tkivo vrezano, npr. v predelu ogrodnih zasidranj, se mora na vrezu položiti dodaten tkivni trak

Napotki za
odstranjevanje:

Mrežo je treba zaščititi pred mahinskimi poškodbami (ostrganje prevleke z lopaticoali gladilko).

Varnostna opozorila:

Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Napotki za embaliranje:

V reciklažni PE-foliji

skladiščenje:

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce,svetloba).
rok uporabe: najmanj 12 mesecev

Tehnični podatki:
Številka artikla
Info
Način pakiranja

111402

142034

111403



33/30









Količina po enoti

50 m²/EN

50 m²/EN



Dolžina

5.000 cm

5.000 cm



100 cm

100 cm



Širina
Barva
Poraba
Širina zanke
Trdnost pri raztrgu

Oranžna
ca. 1,1 tm//m²

ca. 1,1 tm//m²



4 x 4 mm

3,5 x 3,5 mm

4 x 4 mm

> 2.000 N/50mm

Raztezek pri pretrgu

ca. 2 %/50mm

Specifična teža

> 0,145 kg/m²

Specifična teža

> 0,12 kg/m²

Atest

ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078
(ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004)
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RÖFIX P50
Armirna mreža
splošna navodila:

S temi navodili so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Napotki in podatki v tem katalogu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in izkušnjam.
Navedbe v tem katalogu nas pravno ne obvezujejo.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja
nespremenjena kvaliteta.
Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naš tehnično-svetovalni
servis.
Aktualizirana tehnična navodila najdete na internetni strani www.roefix.com oziroma jih lahko zahtevate
pri nacionalni enoti.
Podrobne varnoste informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.
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