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 Roxol Flex   
 Саморазливна индустриална замазка 

 

Описание на продукта : 

Bostik Roxol Flex  е висококачествена силно течлива саморазливна замазка на циментова основа, 
сива на цвят, високо устойчива, подсилена с добавки, полимери и допълнително усилена с фибри, 
става готова за трафик след кратко време и подходяща за използване на специални индустриални 
подове вътрешно и външно. Roxol Flex е формулирана да се използва в 3 - 30 мм дебелина една 
работна операция. 

 

Области на приложение: 

-  Вътрешно, за зони с натоварен трафик; 
-  Подходяща за високо абразивен трафик в търговски площи  
-  В индустриални подове, болници, училища, хотели, търговски центрове, 
-  В изравняване на тънък слой върху бетонови площадки. 

 

Характеристики: 

-  Приложима ръчно или механично 
-  Течна, може да се изпомпва с машина 
-  Подсилена с полимери 
-  Може да се използва върху подвижни, лесни за напукване повърхности  
-  Високо саморазливане 
-  Подходяща за подово отопление 
-  Лесно се нанася в пространства, които са недостъпни 
-  Втвърдява без пукнатини 
-  Има хидравлично качество на сцепление 
-  Използва се за подготовка преди полагане материали като остъклени плочки, керамика, естествен 
камък, гранитогрес, PVC, паркет, мокет, и т.н. чрез покриване на земята като тънък слой. 
-  Огнеупорна 

 

Техически данни: 

Цвят Сив 

Приложима дебелина (мм) 3 - 30 

Време за изчакване в контейнер (минути) ~ 30 

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

Пълно изсъхване (часа) 4-6 

Якост на натиск (28 дни) (N / mm2) ≥ 35 

Температура на околната среда за приложение 

 
между +5°C и +35°C 

Устойчивост между -25 °C и + 80 ° C 

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 

Подготовка на основата: 

 

-  Външните вещества които пречат на сцеплението, като прах, мръсотия, кофражно масло, сгурия, 

боя и други остатъци и отпадъци като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат отстранени от 

повърхността на прилагане. 
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- Повърхности, които не са достатъчно твърди за да понесат собствената си тежест  трябва да 

бъдат премахнати. 

-  Повърхностите, които изискват ремонт трябва да се обработят с ремонтна смес най-малко 3-4 дни 

преди прилагането и изравнени. 

-  Подповърхности на минерална основа, с нормално и гладко попиване трябва да бъдат грундирани 

с Bostik PoroPrim, докато при гладки, глазирани и неабсорбиращи повърхности или глазирани 

повърхности и подобни материали трябва да бъде използван Bostik MarmoPrim най-малко 24 часа 

преди началото на прилагането. 

- NivoTech FoamTape трябва да бъде поставен за да се разделят от саморазливната замазка 

стените или други структурни елементи, за да се избегне риска от напукване по време на съхненето 

на замазката, поради разширяване. 

-  Сместа за изравняване се отличава с висока флуидност и може да се предотврати проникване 

чрез използване на ъглови ленти на врати, прагове и в стената - места за заземяване.  

 

Приложение: 

-  Bostik Roxol Flex  трябва да се смесва с миксер с ниска скорост(на въртене < 500 об/мин) докато се 

получи гладка смес в съд, пълен с необходимото колиочество вода при нормална температура на 

околната среда, в определени количества. Продължителността на миксиране трябва да бъде 

минимум 5 минути. Сместа, получена в края на процеса трябва да престои за 3 минути, след което 

трябва да се разбърка отново, докато стане хомогенна в продължение на 2 минути. 

-  Плътността на сместта и времето за изсъхване варират в зависимост от количеството на водата. 

-  Сместа е готова за нанасяне след 3 минути. 

-  Не се добавя вода, за да се разреди саморазливната замазка, която се полага по подовете. 

- Мазилката се изпомпва (когто се ползва машина)  докато достигне желаната дебелина чрез 

измерване с помощта на съответното устройство. 

-  След като сместа е разлята се проверява за пропуски, и се разнася с назъбена маламашка (или 

водачи с необходимата височина) за да се елиминират пропуски и се разнася допълнително с 

помощта на подходящо устройство като иглен валяк или маламашка. 

-   В случай на изпомпване чрез машина трябва да се използва машина с капацитет на  изпомпване 

приблизително 40 л/мин. 

-   По време на полагането замазката прониква бързо. 

-  Трябва да се изчака 12 часа след прилагането на последния слой, ако се полага керамика или 

мокет, или  трябва да се изчака 24 часа, ако трябва да се полага паркет. 

-  Не може да се прилага върху повърхност, която е постоянно мокра или влажна. Не се препоръчва 

да бъде използван на открито, върху дюшеме и на промишлени обекти. 

-  Нанасянето се препоръчва да се извършва от специалисти. 

След нанасяне: 

-  Пресни повърхности трябва да бъдат защитени от пряка  слънчева светлина, силна въздушна 

струя, висока температура на въздуха (над + 35°C), дъжд и студ. 

-  За да се получат препоръчителнте дългосрочни технически експлоатационни качества на 

продукта, след приключване на работа, готовото покритие трябва да се покрие и защити възможно 

най-дълго (в зависимост от времето за сушене на продукта в рамките на 3-7 дни). 

Покритие: 

Приблизително 1,5 кг/м² за всеки мм дебелина. 

Разходните норми са теоретични и се препоръчва контролна проба преди полагане. 
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Опаковка: 

В 25 кг торба, 48 торби в 1 палет (1200 кг / палет) 

 

Съхранение: 

-  Трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и нежелана въздушни условия. 

-  Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети на между + 10°С и + 25°С в 

условия без влага. 

-  Разкъсани и открити продукти трябва да се затварят веднага и консумирани първи. 

-  Максимална 8 торби трябва да се складират една върху друга. 

-  Срок на годност е максимум 6 месеца при горепосочените 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“. 


