
Údajový list

      ROKOFIX
     (RK 807)

Charakteristika:

Prášková stavební hmota ze směsi pojiv, plniv určená pro lepení sádrokartonových desek, desek z izolačních hmot, desek z  pěnových hmot, 
z minerální  plsti  atd.  na  vertikální  plochy  tvořené  omítkou  nebo betonem.  Má výbornou  zpracovatelnost  a  jedinečné  tokové  vlastnosti  
umožňující.snadnou zpracovatelnost.

Technická data:

Barevný odstín:                                     světle šedý

Příprava tmelu:
záměsná voda: 1 l vody na 2,0 kg Rokofixu

Doba přípravy lepidla: cca 3 min.

Životnost připraveného tmelu: minimálně 25 min / 23°C po namíchání

Možnost opravy po nanesení: cca 10 min. po usazení

Teplota podkladu a pracoviště: min. +5 0C

Přídržnost k podkladu: Sádrokarton: min. 0,25 MPa

Pevnost v tlaku po 7 dnech: min. 12 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech: min. 4 MPa

Spotřeba: asi 5 kg/m²

Doba zasychání: 2-3 hod. v závislosti na parametrech prostředí (teplota, vlhkost, proudění vzduchu apod.)

 
Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Optimální množství lepidla se připraví smícháním 1 l vody a 2,0 kg Rokofixu. Najednou připravíme vždy jen tolik tmelu, kolik zpracujeme 
do cca. 15-20 min.  Prášek se nasype do nádoby s čistou vodou tak, aby nevznikly hrudky a obsah nádoby se důkladně promíchá až 
připravené lepidlo získá charakter smetanovité hmoty. Po získání této konzistence už se nesmí dále míchat. Nanáší se na suchý, pevný  
podklad zbavený nečistot v terčích o průměru asi 12 cm a výšce 1,5  - 2 cm. Vzdálenost jednotlivých terčů od sebe je asi 35 cm. Vysoce  
nasákavé podklady je nutno penetrovat Rokolatexem Plus ředěným  vodou v poměru 3-4:1. Sádrokartonové desky vyrovnejte ve všech 
směrech a rovnoměrně přitiskněte na terče. Vyrovnejte srovnávací latí. Mezera mezi deskami a stěnou by měla být asi 1,5 cm. Pokud jsou  
nerovnosti zdiva větší, je možno do prohlubní nalepit pásy sádrokartonu o šíři asi 10 cm a desky po zatuhnutí lepit přímo na ně. Po 2-3  
hod. podle teploty a intenzity proudění vzduchu na pracovišti je desku možno opatrně tmelit.

Balení:

Rokofix se dodává v papírových obalech o hmotnosti  20 kg.  Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až + 25 0C. Skladovací prostor 
musí být suchý a chráněn před zvlhnutím , které Rokofix znehodnocuje. Doba skladování za těchto podmínek je 6 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Rokofix je nehořlavý a neobsahuje těkavé a zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření. 

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.  
Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Obsah škodlivých látek dle zákona č.356/03 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky 
zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.

  Strana  1 
(celkem 1)

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 
577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz

Aktualizace:
MH 4.2.2013


	Optimální množství lepidla se připraví smícháním 1 l vody a 2,0 kg Rokofixu. Najednou připravíme vždy jen tolik tmelu, kolik zpracujeme do cca. 15-20 min. Prášek se nasype do nádoby s čistou vodou tak, aby nevznikly hrudky a obsah nádoby se důkladně promíchá až připravené lepidlo získá charakter smetanovité hmoty. Po získání této konzistence už se nesmí dále míchat. Nanáší se na suchý, pevný podklad zbavený nečistot v terčích o průměru asi 12 cm a výšce 1,5 - 2 cm. Vzdálenost jednotlivých terčů od sebe je asi 35 cm. Vysoce nasákavé podklady je nutno penetrovat Rokolatexem Plus ředěným vodou v poměru 3-4:1. Sádrokartonové desky vyrovnejte ve všech směrech a rovnoměrně přitiskněte na terče. Vyrovnejte srovnávací latí. Mezera mezi deskami a stěnou by měla být asi 1,5 cm. Pokud jsou nerovnosti zdiva větší, je možno do prohlubní nalepit pásy sádrokartonu o šíři asi 10 cm a desky po zatuhnutí lepit přímo na ně. Po 2-3 hod. podle teploty a intenzity proudění vzduchu na pracovišti je desku možno opatrně tmelit.

