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• Rišiklis - emulsinis

• Tvirtas

• Darbus galima vykdyti dulksnos sąlygomis

• Dulksnos sąlygomis paviršiaus dengti nereikia

• Atlikus darbus paviršių galima greitai vėl naudoti

•  Darbus galima atlikti jei paviršiaus temperatūra > 0 °C

•  Tinkamas vidutinėms bei sunkioms 
transporto apkrovoms ( iki 25 TN )

• Siūlėms, kurių plotis nuo 5 mm

•  Siūlėms, kurių gylis nuo 30 mm (arba 
esant apkrovai - 2/3 trinkelės aukščio )

• Laidumas vandeniui - nedidelis

• Savaime susitankinantis

SAVYBĖS

Dvikomponentis epoksidinės dervos grindinio siūlių rišiklis

ROMPOX® -  D2000
Modernus grindinio siūlių surišėjas

R P S

Visiškai atsparus 
šalčiui

Vidutinėms bei sun-
kioms transporto ap-
krovoms (iki 25TN)

Šiek tiek pralaidus 
vandeniui



Paviršių sudrėkinkite

Nušluokite

Nuvalykite mišinio 
perteklį

Paskirstykite mišinį

Sumaišykite

Sušlapinkite

Darbo vietos paruošimo reikalavimai: Paviršių būtina įrengti atsižvelgiant į numatomas transporto 
apkrovas, būtina laikytis reikalavimų, kuriuos kelia trinkelių gamintojai. Visa tai reikalinga tam, kad danga 
vėliau neišsikraipytų, neįdubtų ir išliktų lygi. Idealiu atveju gali būti naudojamas šalčiui atsparus ROMEX® 
Trass Bed drenažinis skiedinys.
Paruošimas: Išvalykite siūles iki bent 30 mm gylio (minimalus siūlių plotis – bent 5 mm ). Paviršiai, kuriuos 
jungs siūlės prieš jas užpildant turi būti kruopščiai nuvalyti, o vietos, kuriose užpildo nenaudosite, apsau-
gotos (užklijuotos ir t.t.). Iš anksto sušlapinkite paviršius. Korėti paviršiai bei paviršiai, kuriuos veikia aukš-
tesnė temperatūra, turi būti sušlapinami intensyviau.
Maišymas: 25 kg užpildo komponentų mišinio supilkite į betono ar cemento maišyklę ir pradėkite mai-
šymo procesą. Pradėję maišyti, lėtai supilkite 2,5 litro atskirai supakuotą surišimo dervą tam, kad gau-
tumėte galutinį produktą. Maišykite 3 min ir galiausiai įpilkite 3 litrus vandens. Maišymą tęskite dar bent 
3 min.
Siūlių užpildymas: Sumaišytą grindinio siūlių užpildo mišinį lėtai pilkite ant drėgno paviršiaus ir naudo-
damiesi guminiu slankikliu ar valytuvu, mišiniu užpildykite siūles. Tam, kad efektyviausiai panaudotu-
mėte užpildą, jį pilkite ne vienoje, o keliose vietose ir paskirstykite atitinkamai.
Galutinis nuvalymas: Maždaug po 10 min ( paviršiaus temperatūrai esant + 20 °C) mišinio perviršį nuo 
grindinio atsargiai nuvalykite naudodami didelę plačią šluotą. Tuomet panaudokite švelnią šluotą ir 
galutinai pašalinkite skiedinio likučius nuo paviršiaus. Kai ant akmens paviršiaus jau nebesusidaro baltos 
apnašos, galite pradėti valymą švelnia šluota. Valant šluoti įstrižai siūlėms. Nenaudokite mišinio, kurį 
nuvalėte. Dar kartą sušlapinkite paviršių purkšdami ant jo vandenį (atstumas nuo grindinio – 25 – 30 cen-
timetrų) ir tada vėl valykite su drėgna minkšto pluošto šluota.
Vėlesnė priežiūra: Apsauga nuo lietau nėra būtina, jei tai tik smulki dulksna, tačiau jei pastoviai stipriai 
lyja ar tikimasi liūties, šešias valandas nuo mišinio paskirstymo pradžios jį privalu saugoti. Apsauginė plė-
velė neturi visiškai uždengti džiūstančio mišinio, kadangi būtina laisva oro cirkuliacija. 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: Paviršių dengti galima kai temperatūra > 0 °C
Žema temperatūra: Stingsta lėtai
Aukšta temperatūra: Stingsta greičiau
Kada galima naudotis 
padengtu paviršiumi:

Ant paviršiaus vaikščioti galima jau po 6 valandų, o po 24 valandų (esant 
20 laipsnių paviršiaus temperatūrai) galima pilna transporto apkrova

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

Kieto skiedinio tankis: 1,76 kg/dm3  1,65 kg/dm3

Lenkimo tempimo stipris: 15,4 N/mm2  9,0 N/mm2

Gniuždymo jėga: 51,9 N/mm2  24,2 N/mm2

Statinio elastingumo modulis: 11.200 N/mm2  2.390 N/mm2

Vandens laidumo vertė: - 9,06 x 10-6 m/s = apie 0,03 l/min/m2 

( esant siūlėms bent 10 % )

Laikymas: 12 mėn, dervos/surišėjo komponentams vėsioje vietoje, užpildui - sausojje 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 5 mm 1,25 2,5 2,6 3,5 5,0 9,4

8 mm 2,0 4,0 4,2 5,5 8,0 15,0

10 mm 2,5 5,0 5,3 7,0 10,0 18,8

Naudojimas

Dengimo ir sąnaudų apskaičiavimas www.romex-ag.de

INFORMACIJA

*1 nenaudojant papildomo vandens kiekio *2 remiantis ROMEX® atliekamais testais
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