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Tvirtas smėlio surišėjas, stabdantis žolės augimą

ROMEX® - RIŠAMASIS SMĖLIS

SAVYBĖS

• Ilgalaikis efektas

• Stabdo augmenijos augimą

• Laidus vandeniui

• Siūlėms, kurių plotis nuo 1 mm

• Jokio cementinio priedo

• Savaime atsistatantis

• Sertifikuotas AGBB

Pėsčiųjų ir lengvųjų 
automobilių generuojamoms 

apkrovoms.

PROFI-TIP
Jei norite dar labiau 
sutvirtinti rišamuoju 

smėliu padengtas vietas, 
vėliau rekomenduojama 
naudoti ROMEX® Joint 

Strengthener siūlių 
kietintoją.

GALAS APAUGUSIOMS KIEMO 
DANGOS SIŪLĖMS!

       PAPRASTA. GREITA.                                     EFEKTYVU.



INFORMACIJA

Sušlapinkite 
(naudodami lietaus laistytuvą)

Nuvalykite

Apdirbkite paviršių su 
vibracine plokšte 
(patartina naujai išklotiems paviršiams)

Paskirstykite po paviršių

Sumaišykite

Dengimo ir sąnaudų apskaičiavimas www.romex-ag.de

Naudojimo informacija: ROMEX® JOINTING SAND NP surišėjas, skirtas stabdyti augmenijos augimą van-
deniui laidžiose grindinio siūlėse, pagamintas iš natūralių medžiagų. Šio produkto panaudijimo procesas 
yra greitas ir paprastas, todėl jis tinkamas grindiniui su ypač plonomis siūlėmis - takeliams, kiemams, kurių 
apkrova nedidelė (pėstiesiems bei lengviesiems iki 3 TN ). Esant sąlyčiui su vandeniu rišiklis užtikrina nedi-
delių siūlių įtrūkimų savaiminį susitraukimą. Be to, ROMEX® JOINTING SAND gali būti įvairių spalvų ir jį 
galima priderinti prie jūsų naudojamo grindinio spalvinės gamos. Produktas yra patikrintas Kelno ( vok. 
Köln ) miesto laboratorijose ir atitinka griežčiausius AgBB sertifikavimui keliamus reikalavimus.
Paruošimas: Grindinio pagrindai turi būti įrengti atsižvelgiant į transporto apkrovas bei būti laidūs van-
deniui. Pačiose siūlėse neturi būti jokios organinės medžiagos - šaknų, žolių ar samanų. ROMEX® JOIN-
TING SAND užpildomas siūlę ir jos storis turi būti bent jau 2/3 viso grindinio akmens storio. Paviršius turi 
būti sausas ir bent jau + 5 laipsnių Celsijaus temperatūros.
SIŪLIŲ UŽPILDYMAS: Supilkite rišamąją smėlį ant SAUSO IR ŠVARAUS paviršiaus ir sumaišykite kastuvu, 
kad užtikrintumėte, jog dalelės tinkamai susimaišė. Naudodami šluotą, paskirstykite mišinį į siūles. Tam, 
kad medžiaga geriausiai pasiskirstytų, šluokite įstrižai siūlių. Pripildykite siūles smėliu iki pat viršaus. Jei 
tai naujas klojamas paviršius, patartina naudoti vibruojančiąją plokštę (žinoma, jei tik paviršiaus tam tin-
kamas). Smėlio perteklių nušluoti nuo paviršiaus. Tuomet sušlapinkite paviršių ant jo purkšdami vandenį 
– nepilkite jo tiesiogiai, vandens paskirstymas turi būti panašus į dulksną! Drėkinkite paviršių iki tol, kol 
jis sugeria vandenį. Pakartokite veiksmą po 1 - 2 val. : papildykite (kur reikės) pilnai smėliu siūles bei dar 
kartą sudrėkinkite paviršių. Vėliau šluota nuvalykite paviršių pašalindami smėlio perteklių.
Siūlių priežiūra: Siūles reikia prižiūrėti, kad ant jų nepatektų jokių organinių elementų – dirvožemio ir 
pan. Reguliariai nuvalykite lapus ar žolę nuo grindinio paviršiaus ir iš siūlių. Taip pat nepamirškite naudoti 
dumblių ir samanų naikinimo priemones. Norint ilgalaikio efekto, siūles reikėtų reguliariai užpildyti nauju 
rišamojo smėlio sluoksniu. Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai siūlė yra užpildoma iki pat viršaus. Riša-
masis smėlis gali tapti plastiškas, jei jį ilgai veikia vanduo. Vietas, kurias pažeidžia vanduo, galima sutvar-
kyti mentele.
Svarbi informacija: Po ypač drėgnų periodų, grindinio plytelės ar trinkelės kraštai džiūstant gali pabalti. 
Šis spalvos pakitimas bėgant laikui dings, tačiau jį galima lengvai nuplauti naudojantis paprastu vande-
niu. Šis produktas netinkamas nuolatinės drėgmės apsemtoms vietoms (beseinams, fontanams, nuotekų 
šalinimo sistemoms) kadangi rišamasis smėlis tokiomis sąlygomis lėtai bet po truputį suyra ir praranda 
visas savybes. ROMEX® rišamasis smėlis nebus veiksmingas tose vietose kur bus nuolatinis sąlytis su van-
deniu. Rišiklį naudokite tik lauko erdvėms. Netinkama valyti su aukšto slėgio valymo įrenginiais. Atnau-
jintą paviršių galima pilnai apkrauti po 24 – 48 valandų. Jei turite abejonių dėl produkto tinkamumo jūsų 
grindiniui, pasidarykite bandinį.

Naudojimo informacija:

Paskirstymo laikas: Neribotas
Paviršiaus temperatūra: > + 5 °C, sausas pagrindas
Paviršiaus naudojimas: Pilna paviršiaus apkrova galima po 24 - 48 valandų nuo darbų pabaigos

Techninė informacija:

Laidumas vandeniui: Pralaidus vandeniui
Naudojimo tankumas: 1,55 g/cm³
Spaudimo jėga: apie 2 N/mm²

Laikymas: laikyti sausoje vietoje iki 24 mėnesių

Sąnaudų lentelė kg/m² - paskaičiuota 3 cm storio pagrindui *1

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

Siūlės plotis: 3 mm 0,7 1,3 1,4 1,7 2,6 4,9

*1  Sąnaudos paskaičiuotos 3 mm pločio siūlėms. Individualus sunaudojimas lygus lentelės reikšmei padalinus iš 3 cm ir padauginus faktiniam 
siūlės gyliui.

Visi užpildai gaminami iš natūralių medžiagų, tad galimi natūralūs spalvų nuokrypiai. Šioje brošiūroje atspausdinti pavyzdžiai yra empiriniai, 
paremti jau žinomomis mokslinėmis ir praktinėmis žiniomis, tačiau jokios teisinės norminės galios neturi. Visa prieš 2017 metų sausį išleista infor-
macija apie šį produktą yra nenaudotina. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją.

Naudojimas
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