
 

 

 

 

RÖFIX Hydraulkalk Injektionsmörtel  
Mortar pentru injectări pe bază de var hidraulic  
 
 

RÖFIX Hydraulkalk Mortar uscat fabricat industrial pentru pe bază var hidraulic natural şi nisip granulaţie 0 - 0,5 
Injektionsmörtel: mm fără aditivi sintetici. Conţine aditiv natural pentru compensarea contracţiilor. Material de 

construcţii mineral. Fără dispersie sintetică. 
 

Utilizare: Mortar fără ciment pentru consolidarea zidăriei vechi, în special pentru restaurarea, 

recondiţionarea şi întreţinerea monumentelor istorice. Pentru injectarea în scopul consolidării 

zidăriei vechi, deteriorate. Pentru umplerea golurilor în zidărie veche, deteriorate. Pentru 

stabilizarea bolţilor. 
 

Proprietăţi: • Prelucrare uşoară 

• Contracţie redusă 

• Fără expandare 

• Capilar 
 

Livrare: În saci de hârtie de 25 kg. 
 

Depozitare/  6 luni de la data producţiei. Produsul se depozitează în ambalajul original, in spaţii uscate, pe 

Valabilitate: paleţi de lemn, în spaţii uscate cu umiditate relativă maxim 65% şi temperaturi maxime 30
O
C. 

 

Suporturile cu absorbţie ridicată trebui udate prealabil aplicării. Golurile trebuie verificate în  

Suportul: privinţa etanşeităţii, rosturile goale trebuie umplute cu materiale adecvate. La utilizarea pentru 

umplerea fisurilor se impune udarea prealabilă aplicări. Zidărie nu trebuie să fie expusă la 

umiditate ridicată şi constantă (exemplu umiditate ascendentă din sol).  

La un sac ROFIX Hydraulkalk Injektionsmortel se amestecă cea. 9 litri apă până la obţinerea  

unei mase omogene. Timp de amestecare cea. 3 minute. Mortarul amestecat trebuie prelucrat  

Prelucrare: în aproximativ o oră cu echipament de injectare adecvat. La umplerea golurilor de zidărie 
neetanşe se poate utiliza prealabil material adecvat, ROFIX 993 Hydraulkalk Fugenmortel - 

mortar de rostuit pe bază de var hidraulic sau ROFIX 665 Hydraulkalk Stopfmortel - mostar de  

umplere pe bază de var hidraulic. După uscarea acestor mortare (minim 1 zi) se poate începe  

injectarea. Pentru injectarea şi umplerea golurilor mai se poate adăuga nisip în granulaţii  

adecvate.  
 

Acest produs este conceput special pentru specialişti în consolidări de zidărie şi tencuială,  

utilizarea sa necesită analiza prealabilă a tuturor factorilor ce pot influenţa rezultatul. Produsul  

Important: nu se aplică la temperaturi ale suportului sau aerului sub +5° C. Pe perioada prelucrării şi 

prizei trebuie asigurată protecţia împotriva îngheţului. Informaţiile din această fişă tehnică  

redau experienţa noastră cu acest produs până în prezent. Produsele HASIT precum şi  

materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii, asigurăm astfel o 

calitate constantă. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la dispoziţie pentru întrebări  

referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii.  

 
 
 
 

Randament: cca. 19 litri / sac > 

Date tehnice: Rezistenţa la compresie: 5 N / mm
2 
0 - 0,5 

Granulaţie: mm cca. 1470 

Densitate  în  stare  uscată: k g / m
 3 

 1750 kg / 

Densitate mortar proaspăt: m
3 
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http://www.kaolacenter.ro/

