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• Tinkamas naudoti profesionalams

•  Sustiprinta žvyrą ir smėlį ( frakcija 2 – 10 mm, 
netinkamas naudoti su baltu akmeniu)

• Ypatingai stiprus

•  Gali būti dedamas esant paviršiaus 
temperatūrai > 0 °C

• Skirtas apkrovoms, kurias sukuria pėstieji

•  Bendras formuojamo pagrindo  
gylis - ne mažiau 30 mm

• Ypač pralaidus vandeniui

•  Idealiai tinka tiesiant šaligatvius ar 
apsaugant medžių šaknis

• Atsparus vandens poveikiui

SAVYBĖS

skirtas plautam, džiovintam ir nedulkančiam žvyrui ar smėliui (frakcijos dydis 2 - 10 mm).*1

Dviejų komponentų sintetinis dervos pagrindo surišėjas

ROMPOX® -  PROFI-DEKO
Profesionalus smėlio, skaldos bei žvyro surišėjas

Skirta pėsčiųjų 
takams



*1  Pristatymas be užpildo (skaldos ar žvyro)

*2 Reikšmės nurodytos naudojant 3/5mm frakcijos skaldą/žvyrą

*3  Vandens pralaidumas. 2013 m. paskelbtas „Road and Traffic 
Research Institute“ (Vokietija) informacija apie vandeniui pralaidžias 
dangas ir kelius

Išlyginkite, naudodami 
vibroliniuotę

Išlyginkite

Paskirstykite po paviršių

Sumaišykite

Išlyginkite naudodamiesi 
lanksčia mentele

Pagrindo paruošimo reikalavimai: Sankasa / laikantysis sluoksnis ir pagrindas turi būti laidūs vande-
niui. Požeminis pagrindas turi būti paruoštas pagal atitinkamas transporto apkrovos normas, kad ateityje 
numatomos apkrovos nepažeistų bei neiškraipytų paviršiaus pagrindo.
Paruošimas: Sutvirtinimui ruošiamas paviršius turi būti bent jau 30 mm storio, o pagrindas turi būti tvir-
tas. Besiribojantys paviršiai turi būti apsaugoti, uždengti. Nešvarų, dulkių pilną žvyrą, skaldą ar smėlį 
būtina išplauti ir išdžiovinti – jei medžiaga bus drėgna, negausite norimo efekto ir pagrindas bus silpnas.
Maišymas: 75 kg švaraus smėlio, skaldos ar žvyro supilami į betono maišyklę. Pradėjus maišymą, į maišy-
klę supilti 3 kg surišėjo. Maišymo trukmė – maždaug 5 min.
Paruošto mišinio liejimas ant paviršiaus: Mišinys pilamas ant iš anksto paruošto pagrindo ir jei reikia 
išskirstomas kastuvo ar kitu šiam darbui pritaikytu įrankiu. Paruoštą mišinį paskirstyti vienodu storiu. 
Sutankinti mišinį naudojant lyginamąją mentelę ar vibroliniuotę, įsitikinant kad paviršius lygus. Kokybiš-
kas mišinio sutankinimas yra labai svarbus, kadangi tai užtikrina dangos ilgaamžiškumą.
Vėlesnė priežiūra: Ką tik paruoštas paviršius turi būti apsaugotas nuo tiesioginio lietaus 24 valandoms. 
Tačiau jo negalima visiškai uždengti, kadangi mišinys geriausiai sukietės laisvai cirkuliuojant orui.
Svarbu prieš pradedant darbus: Prieš pradėdami darbus, išklokite nedidelį bandomąjį plotelį, jei turite 
abejonių dėl pagrindo ar mišinio tinkamumo (kaip jau minėta, surišėjas netinkamas naudoti su baltu 
akmeniu). Gerai išdžiovinkite smėlį, skaldą ar žvyrą, ( frakcija 2 - 10 mm ). Drėgmė gali visiškai sugadinti 
produktą ir panaikinti rišamąsias bei kietinamąsias savybes.
PROFESIONALUS PATARIMAS: Paviršiams, kurie patiria dideles apkrovas rekomenduojamas 5 cm storio 
surišto smėlio ar žvyro sluoksnis. Po to, kai paviršius sukietėja, jį reikėtų dar kartą padengti ROMPOX®-
PROFI-DEKO surišėju paskirstant vienodu kiekiu ant viso paviršiaus. Tokiu būdu pasieksite dar geresnį 
sukietinimo ir surišimo rezultatą. Vienam kvadratiniam metrui padengi rekomenduojama naudoti nuo 
200 iki 300 ml produkto.

Naudojimo informacija:

Paviršiaus padengimo laikas: 20 – 30 min esant + 20 °C
Paviršiaus temperatūra: Paviršių dengti galima, jei jo temperatūra > 0 °C
Esant žemai temperatūrai: Stingsta lėtai
Esant aukštai temperatūrai: Stingsta greitai
Kada galima naudotis 
padengtu paviršiumi:

Vaikščioti galima jau po 24 valandų, 
tačiau pilna apkrova galima po 6 parų

Techninė informacija:*2 Darbų atlikimo vietoje vertė / Techniniai parametrai

Kieto skiedinio tankis: 1,58 kg/dm3

Lenkimo tempimo jėga: 4,8 N/mm2

Gniuždymo jėga: 13,9 N/mm2

Laidumas vandeniui: Aukštas ; nuo 10-2 iki 10-4m/s *3

Sandėliavimo sąlygos: 12 mėnesių, sausoj, vėsioj vietoj

Naudojimo lentelė paskaičiuota dangai kg/m² - kurios storis - 30 mm

Kiekvienam 1,5 m² metro paviršiui surišti reikia:

➝ 3 kg ROMPOX® Profi Deko surišėjo 
➝ + 75 kg smėlio, skaldos ar žvyro, frakcija 2 - 10 mm*1

Naudojimas

Dengimo ir sąnaudų apskaičiavimas www.romex-ag.de

INFORMACIJA

ROMEX® GmbH  •  Von-Bassenheim-Str. 2  •  53881 Euskirchen  •  Tel.: +49 22 51 / 94 12-20  •  Fax: +49 22 51 / 94 12-28  •  E-Mail: info@romex-ag.de  •  www.romex-ag.de


