ROMPOX®- DEKO

za obremenitve
pešcev

Dekorativni utrjevalec za prod in drobljenec
Podatki o proizvodu

Barva: prozorna
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Vezivno sredstvo iz 1 komponente sintetičnih smol za utrjevanje naravnega kamna (prod, drobljenec),
granulacije pribl. od 5/8 do 32/56 mm. Uporabljen kamen mora biti opran, sušen in brez prahu.*1

za obremenitve pešcev
• za površine z debelino plasti od 30 mm
• močno vodoprepustno
• odporno na zmrzal in taljenje soli
• brez dražečega vonja
•

Trdno za hojo

obstojnost barve
• odporno na vodo in UV
• preprosta samostojna priprava
• za utrjevanje proda in drobljenca (primerno tudi za bel kamen)
• možna uporaba pri temp. tal od > 7 °C
•

Brez vmesne rasti

Filmi Nanos in uporaba na: www.romex.si
*1 Dostava brez proda / drobljenca. Dobavljiv je pri podjetjih z gradbenim materialom.

Močno vodoprepustno

i

Prosimo, bodite pozorni pri podatkih o pripravi površin
v prospektu “Tehnični podatki & praktični nasveti za uporabo“.

Zahteve za gradbišče: Podlaga in nadgradnja morata biti vodno prepustni. Podlaga mora
biti pripravljena in utrjena v skladu s pričakovanimi obremenitvami. Te ne smejo povzročati rahljanja in posedanja obdelane površine.
Priprava: Površino za utrjevanje pripravite tako, da poskrbite za globino vsaj 30 mm, podlaga pa mora biti primerno utrjena in stabilna. Sosednje površine, ki ne bodo obdelane,
naj bodo primerno zaščitene. Operite prašen in umazan prod / drobljenec in ga popolnoma posušite (ob prisotnosti mokrote / vlage lahko vezivo izgubi trdnost)!
Mešanje: V poseben mešalec stresite 50 kg ( 2 x 25 kg ) čistega in suhega proda / drobljenca in pričnite s procesom mešanja. Medtem v mešanico počasi dodajajte celotno
vsebino 1 kg pločevinke ROMPOX® - DECO (DEKO). Skupni čas mešanja: najmanj 6
minut.

Operite

(umazan prod/drobljenec)

Uporaba: Narejeno mešanico zdaj stresite na želeno površino; če je potrebno, mešanico
z lopato raztegnite tako, da se debelina nanosa povsod enakomerno poravna na najmanj 30 mm! Da bi dosegli enakomeren nivo cele površine, si pomagajte z daljšo desko.
Nato uporabite lahko vibracijsko ploščo ali kovinsko gladilko in mešanico natančno
poravnajte ter jo zgladite – naj bo trdno stisnjena. Za zagotovitev dolge življenske dobe
končnega izdelka je treba poskrbeti, da je material trdno poseden!
Nadaljnji postopek: Pravkar obdelana in utrjena površina se mora zaščititi pred dežjem za
naslednjih 24 ur. Zaščita se ne sme polagati neposredno na obdelano površino – potrebno
je zadostno kroženje zraka.

Zmešajte

Pomembni nasveti: Če dvomite o primernosti površine za utrjevanje, se pred začetkom
del vedno odločite za manjšo, poskusno površino. Primerno tudi za bel kamen! Popolnoma posušite opran prod /drobljenec ( granulacija pribl. 5/8 - 32/56 mm )*1, saj lahko
prisotnost mokrote / vlage vezivu zmanjša trdnost. Za informacije o dobavi primernega
ter že posušenega in opranega proda / drobljenca se obrnite na vašo ROMEX® ekipo.
Podatki za uporabo:
Čas nanosa:

20 - 30 minut pri + 20 °C delovne temperature

Temperatura površine:

> 7 °C (do največ + 25 °C )

Pri nizkih temperaturah:

počasno strjevanje

Pri visokih temperaturah:

hitro strjevanje

Ponovno odprtje površin:

pohodna po 24-ih urah, polna uporaba po 6-ih dneh

Nanesite

Tehnični podatki:*2
Gradbišče: ocena
Trdo vezivo – osnovna gostota:

1,65 kg/dm3

Raztezna moč:

1,75 N/mm2

Potisna moč:

6,3 N/mm2

Koeficient vodne prepustnosti:

visok *3

Skladiščenje: 12 mesecev, zaščititi pred zmrzaljo in hraniti na suhem.

Tabela porabe v kg /m² - osnova za izračun: debelina / globina površine Ø 30 mm.
Za vsak 1 m2 površine, ki jo želimo utrditi, potrebujemo:

Raztegnite

→ 1kg posebnega epoksidnega veziva ROMPOX® - DECO (DEKO)
→ + 50 kg (2 x 25 kg) proda/drobljenca (granulacija pribl. 5/8 – 32/56 mm)*1

Kalkulator za računanje porabe na: www.romex.si
Podatki natisnjeni v tem prospektu so pridobljeni na podlagi preverjenih ocen, znanstvenega znanja in izkušenj vse do danes. Ti podatki niso obvezujoči in nimajo nobene pravne moči. Z izidom tega prospekta vsi predhodni podatki postanejo neveljavni. Vsi podatki za uporabo veljajo pri temperaturi + 20 °C. Izdano: junij 2010. Slike in barve na slikah so simbolične in lahko odstopajo od resničnega odtenka. Pridržujemo si pravico do sprememb.

*1 Dostava brez proda / drobljenca. Dobavljiv je
pri podjetjih z gradbenim materialom.
* 2 Ocene so podane na podlagi prakse z ROMEX®
Referenčnim prodom, granulacije 3/5 mm.

ROMEX® SLOVENIJA

•

Asfalt-beton d.o.o.

•

*3 Prepustnost vode upoštevajoč “Letak o prepustnosti vode pri
obnovljenih površinah na cestah”, Inštitut za raziskovanje na
področju cest in prometa ( Nemčija ); izdano 1998.
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•

Tel.: + 386 (0)41 753 546

•

E-mail: info@romex.si

•

www.romex.si

Poravnajte z gladilko

