RÖFIX AP 320
Astar forcues special
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:

Përdorim i shumanshëm, nuk përmban hollues por ka përmbajte kuarci që i risin cilësinë, duke e bërë një
astar special për parapërgatitjen e bazamenteve të lemuar ose me aftësi të dobëta deri shumë të dobëta
thithëse, përpara aplikimit të shtresës autoniveluese ose shtrimit të pllakave në ambjente të brëndshme
dhe të jashtme.
Astari AP 320 ndihmon veçanërisht në ngjitje mbi sipërfaqe të lëmuara, mbi sipërfaqe me aftësi të dobët
deri në shumë të dobët thithëse si betone të lëmuara, pllaka, sipërfaqe druri por me aftësi mbajtëse, etj.
Ngjit edhe në shumë metale.
#VALUE!

Baza e materialit:

● Mjete lidhëse me dispersion
● Me forcues kuarci

Karakteristikat:

●
●
●
●
●
●

Nuk përmban mjete humbëse
Redukton dhe njëtrajtëson aftësitë thithëse
Lehtëson ngjitjen në bazamente shumë të lëmuara
i përshtatshëm edhe per dyshemetë me ngrohje qëndrore
Thahet shpejt
Përdorim universal

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.
Sipërfaqet të cilat nuk duhet të lyen me astar duhen mbuluar. Pikat e sprucuara duhen pastruar
menjëherë.

Bazamenti:

SI bazamente jane te pershtatshme: të gjitha bazamentet mbajtëse si Beton, shtresa të varfra, pllaka,
shume fino të ndryshme etj.

Përpunimi:

Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë.
Koha e tharrjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra
RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjitësit të pllakave RÖFIX).

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:

Magazinojini në vende të freskëta, ku nuk kanë mundësi të ngrijnë dhe të jenë të mbyllura hermetikisht.
Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/ 2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20
°C, 65 % lagështi ambjenti.

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


2000568969

2000151775

2000151774

145274

137844

137843







1 lt./Nj.

10 lt./Nj.

5 lt./Nj.

360 Nj./Pal.

36 Cope/Pal.

64 Nj./Pal.

64 Nj./Pal.
Konsumi
Udhëzime për përdorimin
Vlera e pH
Koha e tharjes

rreth 0,2 ltr./m²
Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë
nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
rreth 8
≥ 6 h
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RÖFIX AP 320
Astar forcues special
Të dhëna teknike:
SAP Nr. Artikullit
Dëndësia
Dendësia bruto e masës
Temperatura e bazamentit

2000568969

2000151775

2000151774

rreth 1,56 kg/ltr.
rreth 78 %
> 5 °C < 25 °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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