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• Rišiklis emulsinis

• Savaime susitankinantis

• Darbus galima atlikti dulksnos sąlygomis

•  Esant dulksnai paviršiaus dengti nereikia

•  Darbus galima atlikti, kai paviršiaus 
temperatūra > + 7 °C

• Lengvoms bei vidutinėms transporto apkrovoms

•  Tinkamas naudoti nesurištojo pagrindo tipo 
siūlių sutvirtinimui bei užpildymui

• Minimalus siūlės plotis – 5 mm

•  Minimalus siūlės aukštis – 30 mm arba esant 
transporto apkrovai – 2/3 dangos storio

• Laidus vandeniui

SAVYBĖS

Dvikomponentis grindinio siūlių rišiklis

Tamprus elastinis grindinio siūlių rišiklis

ROMPOX® -  FLEX-FUGE
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Paviršių nušluoti

Išpylus mišinį ant grindinio 
- paskirstyti

Išmaišyti

Supilti Flex Joint 
produktą

Sušlapinti prieš 
pradedant darbus

Reikalavimai pagrindui: Paviršius turi būti įrengtas atsižvelgiant į numatomas eismo apkrovas. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į grindinio klojimo taisykles ir rekomendacijas. Apkrovos, kurios vėliau veiks paviršių, 
neturi sukelti paviršiaus išsikraipymo, įdubimo, ar deformacijos.
Paruošimas: Išvalykite siūles iki bent jau 30 mm gylio (atsižvelgiant į numatomas transporto apkrovas, 
gylis turi būti bent jau 2/3 dangos storio, o siūlių plotis – bent 5 mm ). Paviršiai, kuriuos jungs siūlės, prieš 
jas užpildant turi būti kruopščiai nuvalytos, o vietos, kuriose užpildo nenaudosite, apsaugotos (užklijuo-
tos ir t.t.).
Paviršiaus sušlapinimas: Iš anksto sušlapinkite paviršių. Korėti paviršiai bei paviršiai, kuriuos veikia aukš-
tesnė temperatūra, turi būti sušlapinami intensyviau.
Maišymas: Atidarykite kibirą bei butelius ir lėtai sumaišykite komponentus į vientisą siūles užpildančią 
masę. JOKIU BŪDU nepilti į mišinį vandens! Maišykite ne mažiau nei 6 min.
Siūlių užpildymas: Paruoštą grindinio siūlių užpildo mišinį lėtai pilkite ant drėgno paviršiaus ir naudo-
damiesi guminiu slankikliu ar valytuvu, užpildykite siūles. Tam, kad geriausiai panaudotumėte užpildą, jį 
pilkite ne vienoje, o keliose vietose ir paskirstykite atitinkamai.
Galutinis nuvalymas: Maždaug po 10 – 15 min ( Esant aplinkos temperatūrai 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 bal-
tos apnašos, galite pradėti valymą švelnia šluota. Valydami šluokite įstrižai siūlėms. Nušluoto skeidinio 
antrąkart nenaudoti.
Vėlesnė priežiūra: Apsauga nuo lietau nėra būtina, jei tai tik smulki dulksna, tačiau jei pastoviai stipriai 
lyja ar tikimasi liūties, dvylika valandų nuo mišinio paskirstymo pradžios jį privalu apsaugoti. Apsauginė 
plėvelė neturi visiškai uždengti džiūstančio mišinio, būtina laisva oro cirkuliacija. Pradiniu periodu labai 
plonas epoksidinės dervos sluoksnis pasilieka ant dangos ir apsaugo ją nuo purvo, tačiau per kelis mėne-
sius jis pasišalina dėl trinties ir oro sąlygų. Visuomet rekomenduojame pasidaryti bandymus, kad pama-
tytumėte, ar jums šis produktas atitinka jūsų poreikius.

Naudojimo informacija:

Paviršiaus padengimo laikas: 20 – 30 min esant+ 20 °C
Paviršiaus temperatūra: Esant bent > 7 °C
Žema temperatūra: Stingsta lėtai
Aukšta temperatūra: Stingsta greitai
Kada galima naudotis grindiniu: Vaikščioti galima jau po 24 valandų, tačiau pilna apkrova 

(automobiliai ar kita technika) galima po 7 parų

Techninė informacija: Laboratorinė vertė*1

Tempimo jėga: 0,295 N/mm²
Maksimalus išsiplėtimas ε: 9,26 %
Kieto skiedinio tankis: 1,34 kg/dm³
Lenkiamojo tempimo stipris*2: 1,2 N/mm²
Pertrūkio apkrovos deformacija*2, *3: 12,6 mm
Vandens laidumo vertė 16,29 x 10-5 m/s = apie 1,6 l/min/m² 

( esant siūlėms bent 10 % )*4

Sandėliavimo sąlygos: 12 mėnesių, dervos kietiklio komponentai: vėsioje sausoje patalpoje. Užpildo kom-
ponentai: sausa vieta

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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10 mm 2,0 4,0 4,3 5,6 8,0 15,0
Daugiakampės plokštės Vidutiniškai 4 - 6

Naudojimas

Dengimo ir sąnaudų apskaičiavimas www.romex-ag.de

INFORMACIJA

*1 Be papildomo vandens kiekio

*2  išbandytas 3 taškų lenkimo / tempimo bandyme pagal 
DIN EN 1015-11, atstumas tarp atramų : I = 100 mm

*3 Mėginio viduryje
*4  Vandens pralaidumas. 2013 m. paskelbtas „Road and Traffic 

Research Institute“ (Vokietija) informacija apie vandeniui pralaidžias 
dangas ir kelius
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