
 

 

 

Trass  
Trass natural  
 
 

RÖFIX Trass: Tras natural, materie primă naturală, măcinat fin. Suevit din Bavaria, fără aditivi chimici sau 

sintetici. Fără ciment sau alţi lianţi latent hidraulici. Dezvoltă rezistenţă la compresie constantă, este 

uşor de prelucrat.  

Suevit-Trass are densitate ridicată, conţinut ridicat de Si02, are alcalinitate redusă. Aceste  

caracteristici duc la rezistenţă deosebită la umiditate, prelucrare uşoară şi reducerea  

eflorescentelor. întărirea lentă a Suevit-Trass are ca efect reducerea riscului de fisuri.  

 

Aditiv latent hidraulic, fără ciment, pentru tencuieli şi mortare. în special pentru  

Utilizare: restaurarea, recondiţionare şi întreţinerea monumentelor istorice. 

Aditiv pentru beton şi mortare pentru reducerea eflorescentelor şi îmbunătăţirea 

prelucrării.  

 

■   întărire constantă hidraulică la mortar pe bază de var  

Caracteristici: ■   Permite difuzia vaporilor 

■   Permeabil la dioxid de carbon  

■   Egalizează umiditatea cu cea din mediul înconjurător 

■   Materie primă naturală  
■   Uşor de utilizat  

■   Adecvat pentru reţete ce şi-au demonstrat calitatea în timp  
 

ROFIX Trass poate fi utilizat numai în combinaţie cu var sau ciment, ca aditiv liant latent  

Prelucrare: hidraulic. Pentru realizarea de mortare, tencuieli şi betoane trebuie adăugat Tras, cca. o treime 

din masa de liant (20 - 40 %). Aceasta înseamnă, la 6,5 părţi (volum) var între 1 parte Tras (80  

+ 20 %) şi 2,5 părţi Tras (60 + 40 %), sau între 6,5 părţi ciment (volum) la 2,5 părţi Tras (80 +  

20 %) şi 2,5 părţi ciment la 2 părţi Tras (60 + 40 %). Adăugarea nisipului se face în funcţie de  

domeniul de utilizare. (Bază de calcul, având în vedere densităţi în stare uscată uzuale: var  

cca. 0,5 kg/m
3
, ciment cca. 1,0 kg/dm

3
, Trass cca. 0,8 kg/dm

3
). Nu amestecaţi cu ghips.  

Suporturile cu absorbţie ridicată trebuie udate prealabil aplicării. Mortarele şi tencuielile pe  

bază de Trass trebuie udate suplimentar pe parcursul prizei. Nu se utilizează la temperaturi ale  

mediului sau suportului sub +5
O
 C. Până la întărirea completă suprafeţele trebuie protejate de  

îngheţ.  

 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până în prezent. 

Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, intemperii sau  

Important: caracteristicile stratului suport. Produsele ROFIX 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. 

Produsul conţine hidroxid de calciu şi este iritant, în cazul contactului cu ochii se spală cu multă apă 

şi se consultă medicul.  
 

Ambalat în saci de hârtie rezistentă la umiditate, 25 kg.  

Produsul  se  depozitează  în  spaţii  uscate  pe  cât  posibil  pe  paleţi  de  lemn.  Perioada  de 

depozitare / valabilitate cca. 6 luni.  

Livrare, depozitare:  
 
 

Date tehnice: Consum:          în funcţie de amestecul realizat pentru tencuială sau mortar 
Densitate:          cca. 900 kg/m

3 

Culoarea:          maro-gri 

Componenţa chimică:     se furnizează la cerere 
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http://www.kaolacenter.ro/

