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Iki 7,5 tonos

• Savaime susitankinantis

• Rišiklis emulsinis

•  Darbai gali būti atliekami, kai paviršiaus 
temperatūra > 0 °C

•  Skirtas lengvoms bei vidutinėms transporto 
apkrovoms (iki 7,5 tonos)

• Siūlėms, kurių plotis – nuo 3 mm

• Siūlėms, kurių gylis – nuo 30 mm

• Laidus vandeniui

SAVYBĖS

Dvikomponentis epoksidinės dervos pagrindo grindinio siūlių rišiklis

Grindinio siūlių rišiklis

ROMPOX® -  D1
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*1 be papildomo vandens kiekio

*2 pagal ROMEX® bandymo procedūras

*3  Vandens pralaidumas „Eismo zonų pralaidumo vandeniui informaci-
nis biuletenis“, Kelių ir eismo tyrimų įmonė; 2013 m. Leidimas

Nuvalykite mišinio 
perteklių

Nušluoti

Paskirstykite mišinį 
po grindinį

Įpilkite į mišinį vandens

Sumaišykite mišinio 
komponentus

Sušlapinkite paviršių

Grindinio pagrindo paruošimo reikalavimai: Pagrindą būtina įrengti atsižvelgiant į numatomas trans-
porto apkrovas, būtina laikytis reikalavimų, kuriuos kelia trinkelių gamintojai. Visai tai reikalinga tam, jog 
danga vėliau neįdubtų ir išliktų lygi. Idealiu atveju naudoti Romex produktą Trass Bed – šalčiui atsparus 
drenažinis skiedinys pagrindui.
Paruošimas: Išvalykite siūles iki bent jau 30 mm gylio (minimalus siūlių plotis – bent 3 mm ). Paviršiai, 
kuriuos jungs siūlės prieš jas užpildant turi būti kruopščiai nuvalyti, o vietos, kuriose užpildo nenaudosite, 
apsaugotos (užklijuotos ir t.t.).
Išankstinis sušlapinimas: Iš anksto sušlapinkite paviršių. Korėti paviršiai bei paviršiai, kuriuos veikia aukš-
tesnė temperatūra, turi būti sušlapinami intensyviau.
Maišymas: 25 kg užpildo supilkite į betono (ar cemento) maišyklę ir pradėkite maišymo procesą. Pradėję 
maišyti, lėtai supilkite sintetinę dervą (2 buteliukai supakuoti atskirai), kad gautumėte galutinį produktą. 
Maišykite 3 min ir galiausiai įpilkite ant pakuotės nurodytą atitinkamą kiekį vandens, tada maišymą tęskite 
dar bent 3 min.
Siūlių užpildymas. Sumaišytą grindinio siūlių užpildo mišinį lėtai pilkite ant drėgno paviršiaus ir nau-
dodamiesi guminiu slankikliu ar valytuvu, mišiniu užpildykite siūles. Tam, kad efektyviausiai panaudo-
tumėte užpildą, jį pilkite ne vienoje, o keliose vietose ir atitinkamai tolygiai paskirstykite. Paskirstydami 
mišinį, jį su įrankiais skirstykite įstrižai siūlių. Vartojimo sąlygos ir laikas : esant + 20 °C , 20 - 30 min.
Galutinis nuvalymas: Po 10-15 min perteklinį skiedinio kiekį nuo paviršiaus nušluoti. Iš pradžių panaudo-
jant šiurkščią šluotą, vėliau dar kartą paviršių nušluoti su švelnia šluotele iki kol neliks skiedinio likučių. 
Po nušlavimo ant paviršiaus neturi likti jokių baltų skiedinio sankaupų. Valymas turėtų būti atliekamas 
„įstrižai“ siūlių. Nuvalyto skiedinio pakartotinai naudoti negalima.
Vėlesnė priežiūra: Apsauga nuo lietaus būtina 12 – 24 valandos po darbų pabaigos. Apsauginė plėvelė 
neturi visiškai uždengti džiūstančio mišinio, būtina laisva oro cirkuliacija. Norint užtikrinti maksima-
lią apsaugą nuo lietaus ir oro cirkuliaciją, galite naudotis specialia dengimui skirta Romex apsaugine 
medžiaga, kurią galima patiesti tiesiai ant darbinio paviršiaus. Pradiniu periodu labai plonas epoksidinės 
dervos sluoksnis pasilieka ant dangos ir apsaugo ją nuo purvo, tačiau per kelis mėnesius jis pasišalina 
dėl trinties ir oro sąlygų. Visuomet rekomenduojame pasidaryti bandymus, kad pamatytumėte, ar šis 
produktas atitinka jūsų poreikius.

Naudojimo informacija:

Paviršiaus padengimo laikas: 20 – 30 min esant + 20 °C
Paviršiaus temperatūra: Mišinį galima naudoti, jei paviršiaus temperatūra > 0 °C
Žema temperatūra: Stingsta lėtai
Aukšta temperatūra: Stingsta greitai
Kada galima naudotis paviršiumi: Paviršiumi galima vaikščioti jau po 24 valandų, tačiau pilna 

apkrova (automobiliai ar kita technika) galima po 6 parų

Techninė informacija: Laboratorinė vertė*1 Darbų atlikimo vietos vertės*2

Kieto skiedinio tankis: 1,68 kg/dm3  1,43 kg/dm3

Lenkimo tempimo stipris: 12,0 N/mm2  7,9 N/mm2

Gniuždymo jėga: 34,2 N/mm2  16,6 N/mm2

Statinis elastinis modulis: 8.000 N/mm2  2.180 N/mm2

Laidumo vandeniui vertė: - 7,5 x 10-4 m/s = apie 2,3 l/min/m2 
( esant siūlėms bent 10 % )*3

Laikymas: 24 mėnesiai, dervai bei užpildams sausoje vėsioje vietoje

Sąnaudų lentelėje informacija nurodyta kg/m². Paskaičiavimui siūlėms, kurių gylis - 30 mm

Akmens dydis 40 x 40 cm 20 x 20 cm 16 x 24 cm 14 x 16 cm 9 x 11 cm 4 x 6 cm
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s 3 mm 0,7 1,4 1,4 1,7 2,6 4,9

5 mm 1,1 2,3 2,4 2,9 4,4 8,1

8 mm 1,8 3,6 3,8 4,6 7,0 13,0
Daugiakampės plokštės Vidutiniškai 4 - 6

Naudojimas

Dengimo ir sąnaudų apskaičiavimas www.romex-ag.de

INFORMACIJA


