DEZE PRODUCTEN MAKEN UW SYSTEEM COMPLEET
Het Diasen vloeibaar dichtingsmembraan is een product op waterbasis dat
eenvoudig te verwerken valt, in het bijzonder in combinatie met ETICS
(sokkelbereik, eenvoudig herplaatsen en afdichten van dakrand, luchtdicht
maken van ramen,…) en dat compatibel is met de meeste traditionele
dakdichtingsmaterialen.

Röfix investeert voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe producten.
De zonnewerings- en rolluikelementen compatibel met het RÖFIX LIGHT EPS
systeem zijn daar een prachtig voorbeeld van.

AXO siliconen en schuimen: een compleet gamma aan producten
voor afdichten en verlijmen.

Ook aluminium plaatdorpels, dakrandprofielen, muurkappen, plooiwerk op
maat, … worden bij AXO Industries aangeboden. Wij houden ons eraan onze
klanten een snelle en correcte levering te bieden.

Om het RÖFIX LIGHT EPS systeem te plaatsen heb je natuurlijk
professioneel materieel nodig. AXO Industries biedt met het KAEM
gamma gegarandeerd materieel van topkwaliteit.
Een brede waaier aan kleef- en wapeningsmortels voor onze
gevelisolatiesystemen.
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Méér dan een thermisch gevelisolatiesysteem.

ETICS-systeem by AXO
AXO staat voor:
•
•
•
•

Professionele ondersteuning en advies, ook op de werf
Duidelijke detailoplossingen en tekeningen
Compleet merkoverschrijdend systeem
Snelle leveringen al dan niet op de werf

RÖFIX wordt sinds 10 jaar verdeeld op de Belgische markt door AXO Industries.
Het bedrijf Röfix, met 125 jaar ervaring in sierpleisters, heeft zijn roots in Oostenrijk.
Traditioneel de bakermat voor Europese normeringen en innovatieve ontwikkelingen in sierpleisters
en gevelisolatiesystemen. Door continue innovatie, doorgedreven testen in eigen labo en natuurlijk
de decennialange ervaring garandeert Röfix de meest hoogstaande en kwalitatieve producten.

Thermisch gevelisolatiesysteem met een afwerking in siliconenharsgebonden sierpleister voor het isoleren van buitenmuren.

• Aanbrengen en bevestigen van de isolatiepanelen met
Röfix Unistar Light / Röfix Polystar.
Een minerale, kleef- en wapeningsmortel voor
isolatieplaten in EPS en minerale wol.
• EPS isolatiepanelen: AXO isolatie EPS 038,
AXO isolatie EPS 032 en AXO isolatie EPS 031.
Thermische isolatieplaat uit EPS die zeer vormvast, rotvrij, Cfk-vrij en niet ontvlambaar is. Wapeningsmortel
• Röfix Unistar Light/ Röfix Polystar. Machinaal en
manueel verwerkbare wapeningsmortel. De Unistar
Light die bij een bewapeningsdikte van 5mm een
impact-bestendigheid behaalt tot klasse I, de Polystar
die bij een bewapeningsdikte van 3mm een impactbestendigheid behaalt tot klasse II.
• Wapeningsweefsel: Röfix P50
Alkalibestendig geweven verstevigend glasweefsel met
hoogwaardige coating.
• Fixatielaag: Röfix Putzgrund PREMIUM / Röfix
Putzgrund UNI. Basislaag voor het egaliseren en het
hydrophoberen van sterk respectievelijk verschillend
absorberende, minerale ondergronden.
• Eindlaag: Röfix SiSi-Putz VITAL
Fabrieksgemengde kant en klare dunlagige sierpleister
in verschillende korrelgroottes en kleuren te
verkrijgen.
Raadpleeg de Röfix catalogus voor een overzicht van verwante systemen (minerale wol, kurk, …)

EIGENSCHAPPEN

• Thermisch isolerend
• Water- en vorstbestendig
• Zeer hoge stootvastheid (hagelinslag zeker),
impactbestendigheid tot klasse I
• Niet ontvlambaar
• Zeer goed bestand tegen algen en schimmels
• Zeer waterafstotend en zeer waterdampdoorlatend
• Vuilafstotend (roll-off effect)

VORMGEVING

• Siliconenhars-gebonden sierpleister
• In te kleuren volgens de Röfix Color Design waaier
• Verschillende korrelgroottes mogelijk, ook glad
en cementlook
• Lichtreflectie < 20% mogelijk met Röfix Syco Tec
gevelsysteem

VERWERKING

• Onderbouwd advies en detailoplossingen
• In combinatie met onderstaande producten kan
een volledig afgewerkt systeem worden
verkregen: Röfix sokkel TELESKOP, Röfix
hoekweefsel, Röfix stop- weefsel, Röfix
dilatatieprofiel, AXO zwelband 3D, AXO
sokkelisolatie perimeter 032,
AXO diagonaalweefsel, AXO Fix (PU) en
waterdichting ter hoogte van maaiveld Röfix
Optiflex

TECHNISCHE
GOEDKEURING

Gevelisolatie-systeem

Vochtinsijpeling door winddruk onder de dakranden
is een veel voorkomend probleem. Door de
dakranden of zinken kraal te verlijmen met de Diasen
vloeibare dichtingsmembranen krijg je ook hier een
esthetisch en duurzame oplossing zodat vocht geen
kans krijgt.
Door de steeds hoger gestelde eisen op gebied van
isolatie is luchtdichtheid van groot belang. Het
aanbrengen van een Diasen vloeibare
dichtingsmembraan in combinatie met een
wapeningsweefsel zorgt ervoor dat dit knooppunt
alvast feilloos wordt opgelost.

Hier wordt een naadloze onderdorpel gecreëerd
d.m.v. de Diasen vloeibare dichtingsmembranen, in
combinatie met aluminium dorpels met zijdelingse
opstand opnieuw een extra zekerheid tegen
waterinfiltratie.

Met een 2-delig sokkelprofiel in kunststof wordt de
koudebrug ter hoogte van de sokkel geëlimineerd en
vermijd je thermische spanningen.

Het verlijmen van de sokkelisolatie en de plintsteen
met de Diasen vloeibare dichtingsmembraan biedt
een gegarandeerd waterdichte oplossing.

• RÖFIX LIGHT EPS ATG 2946
• RÖFIX MW ATG 3055

