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RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

www.roefix.comTvrtka članica FIXIT GRUPPE

Tehnički list verzija 06.03.2023

Pravne i tehničke 
napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, 
držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih 
udruga.

Područja primjene: Nosiva armaturna mreža u kombiniaciji s TIS pričvrsnicama min. 6 kom./m² (raster = max. 
40x40cm) i/ili Mounty vijčanim pričvrsnicama za sanacije postojećih TI sustava. Komponenta 
RÖFIX RenEtics sustava za sanacije TI fasada.
RÖFIX RenEtics 3D armaturna mreža učvršćuje se na postojeći TIS i žbuka RÖFIX RenEtics 
podložnom žbukom. Obratiti pozornost na RÖFIX RenEtics smjernicu za ugradnju.

Svojstva: • Univerzalna primjena
• visok stupanj nosivosti zbog dodatnog pričvršćenja na žbuku
• otporno na koroziju
• jednostavno rezanje

Ugradnja:

   

Tehnički podaci
SAP šifra: 2000148510
NAV šifra: 146974
Vrsta pakiranja

Količina u jednom pakiranju 50 m²/jed
Dužina 33,3 m
Širina 1,5 m
Boja antracit
Debljina sloja pribl. 10 mm
Veličina oka pribl. 18 x 8 mm

Sastav: • Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Mrežu je potrebno zaštiti od UV zraka. Odmah nakon ugradnje brzo prekriti žbukom.

Upute za ugradnju: Tijekom ugradnje obavezno slijediti RÖFIX RenEtics smjernicu za ugradnju.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu u crnoj foliji s UV-zaštitom, po mogućnosti na drvenim paletama.
Skladištenje min. 36 mjeseci.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.
Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim 
saznanjima.
Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, 
niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu 
niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od 
obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.
Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku 
razinu njihove kvalitete.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su 
vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim 
poslovnicama.


