Za največje
obremenitve

popolnoma odporno
na zmrzal

manj
vodoprepustno

ROMPOX® - D4000 HR
Najhitrejše vezivo za popravila
Podatki o proizvodu

Barva: kamnito siva/beton

Barva: temno siva/asfalt
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Vezivo za popravila brez topil in z 2-komponentnim izjemno močnim strjevalnim lepilom

• za največje obremenitve prometa

• možna uporaba pri temp. tal od > - 10 °C

• za globino od 10 mm in več

• možna uporaba pri rosenju (rahel dež)

• izjemno močno

• pri rosenju dežja zaščita površine ni potrebna

• vodoprepustno

• zelo hitro ponovno odpiranje površin za promet

• za popravila robov / razpok

• za popravilo jam in lukenj

popravilo

udarne jame

pokrovi kanalizacije
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Prosimo, bodite pozorni pri podatkih o pripravi tlakovcev in tlakovanih
površin v prospektu „Tehnični podatki & praktični nasveti za uporabo“

Zahteve za gradbišče: površina mora biti pripravljena v skladu s pričakovanimi obre-

menitvami. Pri samem polaganju tlakovcev je potrebno pozorno upoštevati predpise in
navodila, ki so na prospektih. Pričakovane obremenitve ne smejo posedati obdelane
površine ali rahljati tlakovcev. Najbolj primerna rešitev za to je „ROMEX® – TRASS BED –
Trdna drenažna podlaga odporna na zmrzal“. Poglejte si ločen prospekt in informacije o
tem izdelku.

Priprava: Površino očistite najmanj 10 mm globoko. Površina mora biti nosilna, oprijemljiva, brez ostankov betona, prahu in kosov materiala, na površini ne sme biti olja,
maščob in drugih podobnih nečistoč, ki bi lahko preprečevale oprijem.
Po potrebi: podlago vnaprej pripravite z nanosom peska ali skal, z rezkanjem ali brušenjem. Minimalna garantirana natezna trdnost podlage mora biti 1,5 N/mm2 (naprava
Herion).

Pred popravilom

Mešanje: Odprite vedro, prav tako tudi plastenke, ki so v vedru. Vsebine počasi in v
celoti dodajte v vedro. Začnite mešati. NE dodajajte vode! Čas mešanja: najmanj 5 minut.
Uporaba: pripravljeno vezivo za popravila stresite na površino in jo z lopato
ali orodjem iz pločevine natančno porazdelite po površini. Z zidarsko žlico
material utrdite in zgladite površino. Dobra utrditev je odločilnega pomena
za dolgo življenjsko dobo izdelka.
Nadaljnji postopek: pri rosenju (rahel dež), zaščita ni potrebna. V primeru močnega

in neprekinjenega dežja, je potrebno obdelano površino za 2 uri zaščititi. Zaščita se ne
sme polagati neposredno na obdelano površino – potrebno je zadostno kroženje zraka.
Če dvomite, se pred lotevanjem celotne površine vedno odločite za manjšo, poskusno
površino.

Odprite

Podatki za uporabo:
Čas nanosa:

10 - 15 minut pri + 20 °C delovne temperature

Temperatura površine:

> - 10 °C

Pri nizkih temperaturah:

počasno strjevanje

Pri visokih temperaturah:

hitro strjevanje

Ponovno odprtje površin:

po 2 urah

Premešajte

Tehnični podatki:
Trdo vezivo – osnovna gostota:

1,73 kg/dm3

Raztezna moč:

19,4 N/mm2

Potisna moč:

51,2 N/mm2

Nespremenjena elastičnost:

8.900 N/mm2

Skladiščenje: 12 mesecev, ne sme zamrzniti, na suhem
Poraba: 17,5 kg /m² na vsak cm debeline plasti = pribl. 1 vedro

Vgradite

Utrdite

Vsa polnila so naravni izdelki, pri katerih so možna odstopanja v barvi. Informacije v tem prospektu temeljijo na izkušnjah in trenutnemu stanju
znanosti v praksi, so pa nezavezujoče in niso osnova za pogodbeno razmerje. Vse dosedanje informacije so po izidu tega prospekta neveljavne. Slike so približne. Vsi podatki o delu se nanašajo na temperaturo + 20°C. Stanje v januarju 2012. Pridržujemo si pravico do sprememb.
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