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RENOFIX NIVELMASË

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

Material për patinim dhe nivelim të dyshemeve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e 
pllakave keramike, parketëve të ndryshëm, linoleum, tepisonave, rrafshimin e dyshem-
eve nëpër garazhe etj.

• Çimento
• Shtesa që i përmirësojnë veçoritë e përpunimit (shtrëngues hidraulikë, additive dhe

mbushës të veçantë)

Materiali mund të vendoset me dorë (me derdhje të materialit nga kova ) për sipër-
faqe të vogla, apo me makinën Skure-Tech S4 në rastet e përdorimit nëpër sipërfaqe më 
të mëdha. Trashësia minimale e shtresës duhet të jetë 5 mm. Nëse është e nevojshme, 
sipërfaqja e mbuluar me masën niveluese, mund të korrigjohet me rrafshues metali (gl-
etkele). 

PËRMBAJTJA

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, vajrat dhe mbeturinat.Gjithashtu 
bazamenti duhet të jetë i sheshtë dhe të mos ketë çarje nëpër të cilat mund të depërtojë ajri 
dhe të krijojë fluska. Për këtë shkak, para se bazamenti të patinohet me nivelmasë, duhet 
patjetër të lyhet me beton kontakt.

PËRGATITJA 
E BAZËS

• Shtypje minimale mbi bazamentin
• I qëndrueshëm për nxemje në dysheme
• Lidh (shtrëngon) shpejt

VEÇORITË

HAPËSIRAT E
PËRDORIMIT

Përgatitja e materialit është e shpejtë dhe e lehtë. Një thes nga materiali përzihet me 6-6.5 
litra ujë të pastër deri sa të fitohet masë homogjene, përzierje e lëngët pa toptha dhe pa 
fluska (fluskat tregojnë që në përzierje ka ajër). Pas 5 minutave materiali përzihet sërish 
dhe pastaj shpërndahet mbi sipërfaqen e pastër. Materiali me makinë përgatitet me mak-
inën Skure-Tech S4.

PËRGATITJA 
E LLAÇIT

PËRPUNIMI 
DHE KUSHTET 
E PËRDORIMIT

RRAFSHUES NGA ÇIMENTO, MASË PËR 
PATINIM DHE NIVELIMЕ

Udhëzim teknik
Faqja 1 nga 2
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NIVELMASËRENOFIX

Pasi të përfundohet patinimi, duhet të sigurohen kushte optimale për tharje dhe ngurtë-
sim të të njëjtës (ruajtja nga ngrirja, tharja e shpejtë, ekspozimi direkt në diell dhe lagësh-
ti).  Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +50C. Nuk lejohet përzierja me materiale 
tjera.

Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 
6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

DEPONIMI

PAKETIMI Renofix Nivelmasë furnizohet në thasë letre nga 30 kg. që janë të mbrojtura nga lagështia.

VËRREJTJE Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju 
lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

Numri i prodhimit 5319990620293
Shifra e prodhimit 1000 NM
Thasë në paletë 42
Granulacioni 0,6 mm
Sasia e nevojshme e ujit 6-7 l./Thes
Trashësia minimale e shtresës 5 mm

Harxhimi 1,2-1,5 kg/m2 
për trashësi të shtresës prej 1 mm

Shënim
Vlerat e harxhimit janë aproksimative (të 

përafërta) dhe varen shumë nga
bazamenti dhe teknika e ndërtimit.

Koha e shtrëngimit (lidhjes) (EN 13409)  ca. 30 min.
Mundësia për shtrim (veshje) ca. 1 d.
Mundësia e shfrytëzimit të sipërfaqes pas 5 orëve (në varësi nga temperatura)
Elasticiteti pas 28 ditëve (EN 1015-10) 7 N/mm2

Fortësia gjatë shtypjes pas 28ditëve (EN 1015-11) 22 N/mm2

Rezistenca e tkurrjes pas 28 ditëve (EN 13872): 0,131 %
Pesha për litër pas 28 ditëve 1,88 g/l
Firë mbi beton me unazë Vicat EN 12706

Të gjitha të dhënat për materiali pushon së qeni e vlefshme pas lëshimin e sa më sipër listë. Këto janë të dhënat që rezulton nga rryma jonë analiza. Jo ligjore mund të lindë detyrimi 
këto të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme, të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të 
njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin  uaj çdo kërkesë lidhur me Aplikacioni, përpunimit, dhe prezantimin e tona produktet. 
Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një “PDF” dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë. 

RENOVA MAqEDONI
Xhepcisht /  Tetovë
Tel: +389  44 487 300
Fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk 

RENOVA SHqIPERI
Picar / Vore
Tel: +355 48 301 909
Fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk 

RENOVA KOSOVË
Gurëza / Ferizaj  
Tel: +381 290 310 222
Fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk 
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