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NHL 5 
Var hidraulic natural clasa NHL 5 (rezistenţa la compresie 5 N/mm2) conform EN 459 

 

 
 
NHL 5: Var hidraulic natural. Fără aditivi chimici, conform normei EN 459 - 1 „Var pentru 

construcţii. Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate." Clasa NHL 5 conform EN 459 - 1. Liant var 
curat şi de calitate superioară, cu întărire prin carbonatizare şi întărire hidraulică. Liantul este realizat 
din marnă calcaroasă de compoziţie naturală adecvată, arsă în cuptor circular, cu stingere şi 
măcinare măruntă controlată. Nu sunt adăugate materiale hidraulice sau de altă natură. Material de 
construcţie mineral. 

Utilizare: Liant fără ciment pentru mortare şi tencuieli. Recomandat special la protecţia şi 
recondiţionarea monumentelor istorice. Pentru renovarea clădirilor vechi, a bisericilor şi a 
construcţiilor istorice. întărirea hidraulică şi prin carbonatizare sunt adecvate pentru procesul de 
dezvoltare a rezistenţei dau materialului un modul de elasticitate bun. Cu NHL 5 pot fi realizate 
optimal reţete istorice pentru mortare şi tencuieli. Pentru utilizarea eficientă pe suprafeţe mari 
recomandăm utilizarea produselor finite sau semipreparate din programul nostru pentru protecţia şi 
recondiţionarea monumentelor istorice. 

Caracteristici: ■ întărire hidraulică şi prin carbonatizare 
■ Permite difuzia vaporilor 
■ Permeabil la dioxid de carbon 
■ îşi egalizează umiditatea cu cea din mediul înconjurător 
■ Materie primă naturală 
■ Produs ecologic 
■ Uşor de utilizat 
■ Adecvat pentru reţete ce şi-au demonstrat calitatea în timp 
■ Dezvoltare constată a rezistenţei 

Prelucrare: Mortare şi tencuieli: la 1 parte NHL 5 se amestecă între 1,5 şi 2,5 părţi nisip curat 
totul amestecat cu apă în funcţie de utilizarea şi rezistenţa finală dorită. în funcţie de utilizare se 
poate amesteca var sau ciment, dar nu ghips. Suporturile cu absorbţie ridicată trebuie umezite 
înainte de aplicarea materialului rezultat. Materialul rezultat nu se aplică la temperaturi ale aerului 
sau stratului suport sub +5°C. 

Important: 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 
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. 

 

Livrare, depozitare: 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. 3 luni. 

Date tehnice: Consum:    în funcţie de amestecul realizat pentru tencuială sau mortar Densitate:   cca. 520 
kg/m3 

Clasa:        NHL 5 (nature hydraulic lime / var hidraulic natural) conform EN 459-1. 
 

 


