RÖFIX APL 1D STANDART
Këndore suvatimi
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:

Profil plastik i vetëngjitës me rrjetë, për formimin e fugave të tavaneve dhe mbrojtjen e këndeve të
ndryshëm.
I përshtatshëm për ambiente të brëndshme (MULTIPOR / RENOPOR).

Baza e materialit:

● Profil plastik me shirit PE të vetëngjitshëm me rrjetë fibrash qelqi të integruar.
● Shirit izolimi/Ngjites 13x3 mm

Karakteristikat:

● Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027)
● Koefiçienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatë e mëposhtme.
● Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambjentit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën
+ 5 °C.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti (si p.sh. pluhur,
alga, blozë, etj.).

Bazamenti-Trajtimi
paraprak:

Kryeni provën e ngjitjes nëse bazamenti është i përshtatshëm për ngjitje.

Përpunimi:

Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme
Largoni letrën mbrojtëse nga shiriti vetëngjites-PE dhe ngjiteni në të njëjtën pedencë dhe distancë me
profilin e kornizës, duke e shtypur fort me gishta nëpër cepa.

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 vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit minimalisht 12 muaj.

Të dhëna teknike:
SAP Nr. Artikullit
Nr. Artikullit
Lloji i paketimit
Njesi per palete
Sasi për njësi
Gjatësia

2000153118
122210

25 Cope/Nj.
35 mli/Nj.
140 cm

Ngjyra

E bardhë

Gjerësia e rrjetës

12,5 cm
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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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