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Техничко Упатство

RENOFIX НИВЕЛМАСА

Придржувајте се до техничкото упатство

Материјал за израмнување и нивелирање на разни типови на подови, подготовка 
за поставување на керамички плочки, разни паркети, линолеум, теписони, 
израмнување на гаражни подови итн.

• Цемент
• Додатоци кои ја подобруваат обработката (хидраулични врзива, адитиви и

посебни полначи)

Кога се работи за помали површини, подготвениот материјал се нанесува рачно 
(со излевање на материјалот од кофа). Доколку е потребно да се израмнат поголеми 
површини, тогаш подготвениот материјал се нанесува со машината за малтер 
Skure-Tech S4. Смесата се нанесува во слој со дебелина од мин. 5 mm. Доколку е 
потребно, површината од излиената смеса може да се корегира со глетарица. 

СОСТАВ

Подлогата мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци и маснотии. Исто 
така, површината мора да биде рамна и да нема пукнатини или било какви ситни 
отвори низ кои може да поминува воздух и да се создаваат меурчиња.  Пред да се 
излие “Renofix Нивелмаса” површината се премачкува со бетон контакт. 

ПОДГОТОВКА 
НА ПОДЛОГАТА

• Минимално притиска врз подлогата
• Погодна е за поставување на подно греење
• Брзо се прицврстува

ОСОБИНИ

Страна 1 од 2

ОПИС НА 
ПРОИЗВОДОТ

Подготовката на материјалот е брза и лесна. Содржината од една вреќа Renofix 
Нивелмаса се меша со 6-6,5 литри чиста вода се додека не се добие хомогена, течна 
смеса без грутки и меурчиња (појавата на меурчиња означува дека во смесата има 
воздух). По 5 минути, се промешува уште еднаш и потоа смесата се распоредува 
по претходно подготвената подлога. Renofix Нивелмаса може да се подготви и 
машински со машината за малтер Skure-Tech S4.

ПОДГОТОВКА 
НА МАЛТЕРОТ

ОБРАБОТКА 
И УСЛОВИ НА 
ОБРАБОТКА

ЦЕМЕНТЕН ИЗРАМНУВАЧ, МАСА ЗА 
НИВЕЛИРАЊЕ И ИЗРАМНУВАЊЕ
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www.renova.com.mk

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Џепчиште /  Тетово
Тел: +389  44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk 

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk 

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk 

Техничко Упатство

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. 
Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за 
да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на 
производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како “PDF” документ или да ги побарате во продавниците.

НИВЕЛМАСАRENOFIX

По нанесувањето на смесата потребно е да се обезбедат оптимални услови за 
сушење и стврднување. Тоа претпоставува заштита од смрзнување, пребрзо сушење, 
директно изложување на сончеви зраци и влага. Да не се употребува на температури 
под +50Ц. Да не се меша со други материјали.

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 
6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

СКЛАДИРАЊЕ

ИСПОРАКА Renofix Нивелмаса се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

ВАЖНО! За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни 
листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

Број на производот 5319990620293
Шифра на производот 1000 NM
Вреќи на палета 42
Гранулација 0,6 mm
Потребна количина на вода 6-7 л./вреќа
Мин. дебел. на слојот 5 mm

Потрошувачка на материјал ca 1,2 - 1,5 kg/m2 
за дебелина на слојот од 1 mm

Напомена
Вредностите на потрошувачката се 
апроксимативни и многу зависат од 

подлогата и техниката на вградувањето.
Време на врзување (EN 13409)  ca. 30 min.
Можност на облагање ca. 1 d.
Проодност по 5 часа (во зависност од температурата)
Цврстина на свиткување 28 дена (EN 1015-10) 7 N/mm2

Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11) 22 N/mm2

Отпорност на стеснување 28 дена (EN 13872): 0,131 %
Литар. тежина 28 дена 1,88 g/l
Разлевање врз бетон со Вицат прстен EN 12706


