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Be tirpiklių, labai didelio stiprumo, 
2 komponentų epoksidinės dervos remontinis skiedinys

ROMPOX® -  D4000 HR
Greitai stingstantis remonto mišinys

SAVYBĖS

•  Darbus atlikinėti galima aplinkos temperatūrai esant > -10 °C

• Darbus atlikinėti galima esant smulkiai dulksnai

•  Esant smulkiai dulksnai nebūtina 
uždengti parengto paviršiaus

•  po remonto labai trumpas laikas atnaujinant eismą paviršiumi

• duobių ir ertmių tvarkymui

• Sunkaus transporto apkrovoms

• Paviršiaus įduboms, kurių gylis nuo 10 mm

• Didelio stiprumo

• Stiprus ir patikimas įtrūkimų sutvarkymas

•  remontuoti nutrupėjusiems,nuskilusiems 
šonams/kraštams

R P S

Visiškai atsparus 
šalčiui

Didelėms transporto 
apkrovoms



Baigta!

Išlyginti

Paskirstyti

Sumaišyti

Atidaryti

Prieš remontą

INFORMACIJA
Dengimo ir sąnaudų apskaičiavimas www.romex-ag.de

Naudojimas
Statybvietės reikalavimai: pagrindas (pamatas)  turi būti paruoštas pagal numatomas eismo apkrovas. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į akmeninių paviršių įrengimo taisykles ir rekomendacijas. Apkrovos, kurios 
vėliau veiks paviršių, neturėtų sukelti paviršiaus poslinkio, nusėdimo ar akmenų išsikraipymo. Idealiu 
atveju turėtų būti naudojamas ROMEX® - TRASS BED - šalčiui atsparus drenažo skiedinys. Žr. atskira 
informacija apie gaminį.
Paruošimas: nuvalykite paviršių iki ne mažesnio kaip 10 mm gylio. Paviršius turi būti šiek tiek grubus, be 
dulkių ar atskilusių dalelių, taip pat be alyvos, riebalų ir kitų priemaišų, kurios galėtų veikti kaip separa-
toriai. Prireikus paviršių galima apdirbti smėliasrove, pašiausiant, frezuojant. Minimalus paviršiaus suki-
bimo stipris turi būti 1,5 N / mm².
Maišymas: atidarykite kibirą, išimkite buteliukus su 2,5 kg dervos / kietiklio komponentais. Atidarykite 
buteliukus ir lėtai visą turinį išpilkite į užpildo medžiagos komponentą. Pradėkite maišymo procesą. 
NEGALIMA pilti vandenį!
Bendras maišymo laikas: mažiausiai 5 minutes.
Naudojimas: paruoštą remonto skiedinį išpilkite ant paviršiaus ir paskirstykite naudodami guminį slanki-
klį, kastuvą ar valytuvą. Tolygiai ir atitinkamai paskirstykite mišinį po paviršių. Geras kompaktiškumas yra 
labai svarbus norint užtikrinti galutinio produkto ilgaamžiškumą!
Tolesnis apdorojimas. esant dulksnai – apsauga nu lietaus nebūtina. Ilgo ar intensyvaus lietaus atveju, 
naujai paruoštas paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus 2 valandas. Lietaus apsauga neturi būti 
dedama tiesiogiai ant šviežaus paviršiaus, reikia užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją. Visada rekomen-
duojame pasidaryti nedidelį bandomąjį plotelį, kad įsitikinti ar produktas atitinka jūsų poreikius.

Naudojimo informacija:

Paviršiaus padengimo laikas: 10 – 15 min esant + 20 °C
Paviršiaus temperatūra: > - 10 °C
Esant žemai temperatūrai: Stingsta lėtai
Esant aukštai temperatūrai: Stingsta greitai
Eismo atnaujinimas nauju paviršiumi: po 2 val

Techninė informacija:

Kieto skiedinio tankis: 1,54 kg/dm3

Lenkimo / tempimo stipris: 19,4 N/mm2

Gniuždymo jėga: 51,2 N/mm2

Statinio elastingumo modulis: 8.900 N/mm2

Laikymo sąlygos: 12 mėn sausoje , vėsioje vietoje
Sąnaudos: 17,5 kg –> 1 m2, esant 1 cm dangos storiui (~1 kibiras)
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