RÖFIX AJ 600
Bojak i ngjyrosur
Udhëzime teknike dhe
ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me
standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh
rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

Fushat e përdorimit:

Bojak i hollë sipas EN 13888 (CG 2A), për shtrimin e pllakave qeramike, porcelan, gres, në dysheme
dhe mure. Për gjerësi fugash deri 5 mm.
I përshtatshëm për dysheme me ngrohje

Baza e materialit:

●
●
●
●
●

Çimento
Rërë e fraksionuar
Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit
Aditivë shtesë, kundra ujit
Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

Karakteristikat:

●
●
●
●
●
●
●
●

Hapje me rrul ose furçë
Rezistent ndaj ngricave
I patretshëm në ujë
E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
Tendencë të ulët lulëzimi
Ruan formën, rezistent ndaj rrezeve UV dhe vjetërimit
Rezistant ndaj vajrave dhe acideve me pH>3
Rezistent ndaj gërvishtjeve

Përpunimi:

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambjentit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën
+ 5 °C.
Deri sa të arrihet tharrja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Fugat duhet të jenë të thata dhe pa mbetje kolle ose llaçi.

Bazamenti-Trajtimi
paraprak:

Bazamente me aftësi të mirë thithëse dhe pllakat duhet të njomen njëtrajtësisht para mbylljes së fugave .

Përgatitja:

Përziejeni bojakun RÖFIX me një përzierës mekanik në një kovë të pastër me ujë të pastër, derisa të
përfitoni një masë homogjene, të lehtë në punim dhe pa kokërriza

Përpunimi:

Bojaku shtrohet mbi pllaka në mënyrë diagonale me një shpatull gome ose vegla të ngjashme, duke e
mbushur fugën në një nivel me sipërfaqen e pllakave.
Materialin e hapur ju lutem mos e përdorni, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Pas forcimit të fugave të llaçit, shtresa e pllakave ripastrohet me një sfungjer ose mallë sfungjeri.
Mbetjet e llaçit pastrojini me një sfungjer të pastër dhe të lagur dhe përsëriteni në rast se është e
nevojshme.

Këshilla për heqjen e
mbeturinave:

Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një
shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.
Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një
shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.
Devijime të mundshme të ngjyrës për shkak të kushteve fiziko-strukturore të ndërtimit, janë të
parashikuara në garanci .
Mbushja e fugave nuk duhet të bëhet direkt nën ndikimin e rrezeve të diellit.
Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një
shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të
produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.
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RÖFIX AJ 600
Bojak i ngjyrosur
Të dhëna teknike:
SAP Nr. Artikullit
Nr. Artikullit

2000569372

2000569373

2000569374

2000569375

2000569376

2000569377

145450

145451

145452

145453

145456

145457

Lloji i paketimit
Sasi për njësi
Njesi per palete
Ngjyra
Konsumi i ujit
SAP Nr. Artikullit
Nr. Artikullit





Njesi per palete
Ngjyra
Konsumi i ujit
SAP Nr. Artikullit
Nr. Artikullit
Lloji i paketimit
Sasi për njësi
Njesi per palete
Ngjyra
Konsumi i ujit
Këshilla për paketimin


2 Kg./Nj.

2 Kg./Nj.

2 Kg./Nj.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

E bardhë

Bezhë

Bahama bezhë

Karamel

Gri argjëndi

Manhatan

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

2000569378

2000569381

2000569393

2000569383

2000569384

2000569385

145458

145464

145507

145466

145467

145468









2 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

240 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

gri

Antrazit



E bardhë

Bezhë

Bahama bezhë

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 0,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

2000569386

2000569388

2000569389

2000569390

2000569391

2000569394

145469

145472

145473

145474

145480

145508













5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

5 Kg./Nj.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

75 Nj./Pal.

Karamel

Gri argjëndi

Manhatan

gri

Antrazit



rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

rreth 1,6 lt./Nj.

Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.

rreth 0,65 kg/m³
Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë
nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
max. 5 mm
rreth 12

Forca në shtypje ( 28 d)

≥ 15 MPa

Forca në përkulje

≤ 7 MPa

Koha e maturimit

rreth 5 min

Koha e hapur

rreth 2 h

Koha e tharjes

rreth 7 d

Gati për tu shkelur

rreth 24 h

Rezistenca ndaj
vjetërsimit



2 Kg./Nj.

Konsumi

Vlera e pH



2 Kg./Nj.

rreth 0,674 ltr./kg

Gjerësia e fugës



2 Kg./Nj.

Sasi boje per litër

Udhëzime për përdorimin



2 Kg./Nj.

Lloji i paketimit
Sasi për njësi



2 Kg./Nj.

lart
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RÖFIX AJ 600
Bojak i ngjyrosur
Temperatura e bazamentit

> 5 °C < 30 °C

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.
Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.
Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur
përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në
vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë
konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.
Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me
anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.
Stafi ynë është I gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund
të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.
Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit
(www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.
Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të
produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
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