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  Roxol 705  
  Саморазливна замазка (1-5 мм)  

 
Описание на продукта : 
Roxol 705 е висок клас на течливост, циментова саморазливна и самонивелираща се замазка, която 
може да се използва лесно при кратко време за втвърдяване, с дебелини на полагане от 1 до 5 мм, 
само за вътрешно приложение. Произвежда се съгласно EN 13813 клас CT / C25 / F7. 
 
Области на приложение: 
-  Само за вътрешно; 

-  Болници, училища и хотели; 

-  Търговски центрове; 

-  За изравняване като тънък слой на бетонни площи. 

 
Характеристики: 

-  Прилага се  ръчно или механично; 

-  Течна консистенция, която позволява полагане с помпа;  

-  Съдържа  полимери;   

-  Високо ниво на саморазливането;   

-  Позволява полагане върху   подово отопление;   

-  Лесно се нанася и доразлива в недостъпни пространства;   

-  Втвърдява без пукнатини;  

-  Високо хидравлично качество на адхезия;    

-  Използва се за подготовка преди полагане на следните материали като стъклокерамика, керамика, 
естествен камък, гранитогрес, PVC настилки , паркет, мокет, и други.   

- Пожароустойчива. 

 
Технически данни: 
 

Цвят   Сив 

Приложима дебелина (мм)   1 - 5 

Сухо тегло(кг/л)   1,2 ± 0,2 

Мокро тегло (кг/л)   2,0 ± 0,2 

Отворено време за работа  (минути)   ~ 20-30 

 Пълно изсъхване (часа)     ~ 24 

 Якост на натиск (28 дни) (N / mm2)     ≥ 25 

 Якост на огъване (28 дни) (N / mm2)     ≥ 7 

 Якост на сцепление (28 дни) (N / mm2)     ≥ 1,5 

 Абразия (Böhme)   1,5 ≤ cm³ / 50 cm² 

 Смесване с вода (за 25 килограма суха смес)    6,0 - 6,5 л 

Температура при прилагане    между +5°C и +35°C 

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°С и относителна влажност от 50%. 

 
Подготовка на основата: 
-  Механично почистване /шлайфане/ и отстраняване на материали като прах, мръсотия, кофражно 
масло, сгурия, боя и други остатъци от цимент, гипс и бетон трябва да бъдат отстранени от 
повърхността.   
-  Подповърхноста трябва да бъде с достатъчно висока якост (≥ 20 N / mm2) , като слабите участъци 
трябва предварително се премахват.   
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-  Предварителна подготовка и запълване на големите неравности, участъците които се нуждаят от 
ремонт, трябва да се напълнят и изравнят със специални разтвори преди полагането.   
-  Съществуващото съдържание на влага в повърхността трябва да е по-малко от 3%. 
-  Повърхности на минерална основа, които имат нормална  абсорбация трябва да бъдат грундирани  
с Bostik PoroPrim. При неабсорбиращи или гладки и застъклени повърхности да бъдат грундирани 
Bostik MarmoPrim най-малко 24 часа преди началото на прилагането.  
-  Трябва да се постави NivoTech FoamTape, за да се отдели саморазливната замазка от стените или 
другите конструктивни елементи, за да се избегне рискът от напукване по време на съхненето в 
резултат на експандиране.  
-  За ограничаване на нивелиращата смес, която има висока течливост, може да бъде 
предотвратено от изтичането, като се използват ъглови ленти при праговете на вратите и в местата 
за свързване между стената и земята. Препоръката на производителите трябва да бъде спазена в 
случай, че се използват повърхностни добавки, мазилки или течен рамков бетон  
 

Полагане: 
-  Bostik Roxol 705 е в прахообразна форма и трябва да се смесва с вода и да се разбърква при 
ниски обороти, докато се получи хомогенна  смес, като трябва да се спазва дозировката на вода 
препоръчана от производителя. Първоначално сместа се разбърква 5 минути.  Получения материал   
се оставя  в продължение на 3 минути и след това се разбърква още въднъж до постигане на 
хомогенност за 2 минути.  
- Плътността и времето за изсъхване варират в зависимост от количеството на водата и 
температурата на въздуха. 
-  Сместа е готова за приложение след изчакване от 3-минутен период на зреене. 
-  Забранено е добавянето на вода допълнително към готовия миксиран разтвор.   
- Мазилката се полага и се разнася равномерно докато достигне желаната дебелина, или се 
измерва с помощта на устройство за измерване. 
- След това се проверява повърхността, която е разпръсната на земята, за да се елиминират 
пространствата с помощта на подходящ инструмент (назъбена маламашка/ракел) или мастар. 
-  В случай на машинно полагане(изпомпване с машина, непрекъснато протичащи миксери и бутални 
или спирални помпи), капацитета им трябва да е  приблизително 40 л/мин.   
- По време на полагането замазката се разлива бързо и така се избягва нуждата от допълнителна 
обработка и действия за разнасяне или изменение след прилагането като цяло.   
- Трябва да се изчака 12 часа за прилагането на последващ  слой, ако се прави керамично покритие 
или покритие от мека настилка, но  трябва да са минали поне 24 часа , ако се прави покритие от 
паркет.   
- Не може да се нанася върху повърхности които са непрекъснато мокри или влажни. Не се 
препоръчва да се използва на открито, върху дървени настилки и промишлени обекти.  
-  Препоръчва се прилагането да се извършва от експерти. 
 
След полагане: 
-  След полагане пресните повърхностите трябва да бъдат защитени от директна слънчева 
светлина,  високи температури (над + 35°C) и нежелани въздушни условия като дъжд и студ. 
-  За да се постигне препоръчаното дългосрочно техническо изпълнение на продукта, след 
завършване на цялото приложение, приложението и/или работата трябва да бъдат покрити и 
защитени с подходящо покритие (керамика, плочки, PVC и др.), във възможно най-кратък срок (в 
зависимост от времето за съхнене на продукта в рамките на 3 до 7 дни). 
 

Разходна норма: 
Приблизително 1,5 - 1,7 кг / м² за всеки 1 мм дебелина.   
Разходните норми са теоретични и се препоръчва контролна проба преди полагане. 
 
Опаковка: 
В 25 кг торби, 48 торби в палeт (1200 кг / палeт). 
 
Съхранение: 
-  опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия; 
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-  трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°С и +25°С в 
условия без влага; 
-  отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;  
-  максимум 8 торби може да бъдат складирани една върху друга;  
- срокът на годност е максимум 18 месеца при спазването на посочените по-горе условия за 
съхранение. 
 

Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 


