RÖFIX Putzgrund PREMIUM /
Aktivni prednamaz
Področja uporabe:

Končno obdelani, pigmentirani, prednamaz z mineralnimi polnilnimi materiali. Univerzalna priprava podlage za izenačavanje in dodatno hidrofobiranje močno oz. različno vpijajočih podlagah.
Vse tehnične funkcije in značilnosti pastoznih zaključnih ometov so z grundiranjem testirane. To grundiranje je relevantno za sprejemanje vode (ca. 30% izboljšave), egaliziranje vpijanja vode podtalja, optične
enakomernosti pojave, praktične uporabe zaključnega ometa in je zatorej pomemben sestavni del sistema ometa. Nadaljna zaščita so razpoložljive organski pigmenti (pH- nevtralizacija podtalja).
Za zatesnitve v posebnih prostorih z veliko vode, kot na primer pri bazenih, terasah, itd.

Osnova materiala:

●
●
●
●

Posebno vezivo
Polnila (mineralna)
Kremenčev pesek (klasificiran)
Barvni pigmenti

Lastnosti:

●
●
●
●
●

Odličen oprijem
Izravnava vpojnost podlage
Znatno reducira vpijanje vode v podlago
Zmanjšuje tvorbo mahu, alg in plesni
Brez predobdelavo pripornih ploskev.

Izvedba:

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo izvajanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Do izsušitve premaza ščiti pred mrazom in prehitremu sušenju ( neposredni sončni svetlobi, deževju).
Odvisno od vlažnosti zraka in temperature znaša čas vezave pribl. 3 dni. Čas potreben, da se nanos
posuši je pribl. 3 tedne. Novo prevlečene površine moramo z ustreznimi ukrepi zaščititi pred vlago, vse
dokler se popolnoma ne strdijo.

podlaga:

Podlaga mora biti čista, nosilna kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje podlage itn.).

obdelava podlage:

Upoštevajte veljavne nacionalne uredbe in smernice, kot npr. "Smernice za izdelavo zaključnih ometov",
avstrijskega združenja polagalcev ometov, BFS-navodila, navodila strokovnega združenja za umetne
smole, IWM-smernice nemškega združenja izdelovalcev malt, navodila švicarskega združenja pleskarskih podjetij SMGV kot tudi priporočilo SIA 242/1 " Izdelava ometov in mavčna dela".

Priprava:

Gotov izdelek.
Ne redčimo.

Izvedba:

Nanašamo nerazredčeno in po celotni površini z ustreznim čopičem, valjčkom ali ščetko.
"Kot premaz" že pripravljen. Nerazredčena impregnacija za nanašanje v 1-2 nanosih po sistemu "sveže
na sveže". Nanašanje s čopičem ali valjčom.
Čas sušenja pred nanosom končnega sloja min. 12 ur (odvisno od temperature in vremenskih razmer).
Nizke temperature kot tudi visoka vlažnost podaljšajo čas sušenja.
V primeru uporabe obarvanega grundirnega sredstva (pri barvnih zaključnih ometih), mora ta barvno biti
blizu barvnega tona zaključnega ometa. Pri dekorativnem mozaičnem ometu mora biti grundirno sredstvo
temnejše kot dekorativni mozaični omet . Vračanje materiala ni možno.
Odvisno od vlažnosti zraka in temperature znaša čas vezave pribl. 3 dni. Čas potreben, da se nanos
posuši je pribl. 3 tedne. Novo prevlečene površine moramo z ustreznimi ukrepi zaščititi pred vlago, vse
dokler se popolnoma ne strdijo.

Napotki za odstranjevanje:

Elemente kot so okna, okenske okviri, vrata itd. moramo pred obdelavo zaščititi pred umazanijo oz. poškodbami.

Varnostna opozorila:

R25/53 Nevarno za vodne organizme, lahko v vodah ima dolgoročne škodljive učinke.
Podrobne varnoste informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.

Napotki za embaliranje:

V plastičnih ročkah, katere je možno reciklirati.

skladiščenje:

Shranjujemo v dobro zaprtih hladnih prostorih, vendar zaščitenih pred zmrzaljo.
rok uporabe: najmanj 12 mesecev
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RÖFIX Putzgrund PREMIUM /
Aktivni prednamaz
Tehnični podatki:
Številka artikla
Način pakiranja
Količina po enoti
Barva

138512


138514


18 kg/EN

18 kg/EN

Bela

Barvna

Bela

Barvna

0,15- 0,2 kg/m²
Vrednosti uporabe so le orientacijske vrednosti in so
močno odvisne od podlage in obdelovalne tehnike. 
ca. 1,5 kg/ltr.

pH-vrednost

splošna navodila:



5 kg/EN

Gostota

VOC koda



140939

5 kg/EN

Poraba
Navodilo za uporabo

140938

ca. 12
2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30
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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