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RÖFIX P50
Plasă de armare

www.roefix.comO companie a Grupului FIXIT

Fișa tehnică (TM)  12.07.2022

Directive și instrucțiuni 
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și 
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și 
recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare: Plasă de armare de fibră de sticlă, testată în sistem, utilizabilă universal, pentru înglobarea în 
mortarul RÖFIX de renovare şi armare.
Componentă a sistemelor temoizolante compozit RÖFIX.
Plasă de armare de calitate superioară pentru masă de şpaclu de renovare la interior şi exterior.

Proprietăţi: • Adecvat pentru asanarea fisurilor
• Fără PVC
• Fără plastifianţi
• Coeficientul de dilatare este similar cu următoarele tencuieli.
• Diametrul ochiurilor: ca. 4-5 mm

Punere în operă:

    

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.: 111402 142034
NAV-Art. Nr.: 111402 142034
Tip ambalaj

Unități per palet 33 UM/Pal. (AT)
30 UM/Pal. (IT)
33 UM/Pal. (CH)
33 UM/Pal. (BA)
33 UM/Pal. (BG)
33 UM/Pal. (HR)
33 UM/Pal. (RS)
33 UM/Pal. (SI)
33 UM/Pal. (SQ)

33 UM/Pal. (AT)
33 UM/Pal. (CH)
33 UM/Pal. (BA)
33 UM/Pal. (BG)
33 UM/Pal. (HR)
33 UM/Pal. (RS)
33 UM/Pal. (SI)
33 UM/Pal. (SQ)

Cantitate per unitate 50 m²/UM
Lungime 5.000 cm
Lățime 100 cm
Culoare Portocalie
Consum ca. 1,1 m.l/m²
Certificare 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)

Informații ambalaj În folie de polietilenă reciclabilă.
Temperatura suportului > 5 °C
Greutate ca. 145 g/m² ca. 160 g/m²

Compoziţie: • Plasă de fibră de sticlă cu impregnare de înaltă calitate

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.
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Punere în operă: Protecție pentru părțile fațadelor deosebit de solicitate mecanic:Dacă un al doilea strat de 
plasă de armare este necesar pentru a crește rezistența la impact, primul strat este executat fără 
suprapunere (îmbinată cap la cap). Înainte de aplicarea celui de-al doilea strat, este necesar un 
timp de aşteptare de cel puțin 24 de ore. Armarea suprafeței este efectuată ca de obicei cu o 
suprapunere de 10 cm și deplasată de primul strat de țesătură.
Marginile de tăiere ale plasei de armare trebuie să fie întotdeauna înglobate pe întreaga suprafață 
- pericol de absorbție a apei capilare.

Instrucţiuni: Plasa de armare trebuie portejată de solicitări mecanice (frecarea stratului cu gletiera).
Fâşiile de plasă pregătite nu se pliază.

Informații pericole: Clasificarea conform normelor de chimie: Marcajul nu este obligatoriu
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.

Informații punere în 
operă:

Apăsaţi plasa de armare în tencuiala proaspăt pieptănată, fără îndoiri, se suprapune cel puțin 10 
cm în zona îmbinărilor și se acoperă cu o mistrie. Dacă este necesar, se întinde cu dreptarul de 
nivelare.
Plasa de armare trebuie să fie înglobată aproape de suprafață și complet acoperită cu mortar 
de armare. Grosimea mortarului peste plasa de armare trebuie să fie de aprox. 1 mm - cu 
suprapuneri de cel puțin 0,5 mm.
Fâşiile de plasă se suprapun 10 cm. În acest sens partea neagră de la margine serveşte drept 
orientare pentru suprapunere.
La deschiderile construcțiilor (ferestre, uși) se va realiza o armătură diagonală cu fâşii de plasă 
(dimensiune minimă 20 x 40 cm). Sunt posibile întăriri diagonale prefabricate cu cel puțin aceeași 
dimensiune a suprafeței. Acestea trebuie înglobate înainte de aplicarea armăturii de suprafață.
Acolo unde plasa trebuie taiată, de exemplu unde schela trebuie fixată în zidarie se armează 
suplimentar cu o bucată de plasă.

Depozitare: Depozitaţi uscat, de preferinţă pe paleţi de lemn.
Valabilitate. Min. 3 ani.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea 
acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că 
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile 
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală 
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea 
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


