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ROMPOX® - V2
Najtrše vezivo za urejanje tlakovanih površin

Barva: nevtralna

Barva: kamnito siva

Barva: temno siva

Najtrše vezivo za urejanje tlakovanih površin

Vezivo za tlakovane površine iz 2-komponent izjemno močnih strjevalnih lepil

Podatki o proizvodu

popolnoma
odporno na zmrzal

Artikel št. 1041

Artikel št. 1042

Artikel št. 1043

• za največje obremenitve prometa
• za dilatacije ( fuge ) širine od 8 mm
•  za dilatacije ( fuge ) globine od 30 mm

( ob večjih obremenitvah 2/3 višine kamna )
• manj vodoprepustno

• izjemno močno
• možna uporaba pri temp. tal od > 0 °C
• možna uporaba pri rosenju ( rahel dež )
• pri rosenju zaščita površine ni potrebna
• zelo hitro ponovno odpiranje površin za promet

Trdno, varno za hojoBrez vmesne rastiBrez vmesne rasti

Filmi Nanos in uporaba na: www.romex.si

Brez cementnih ostankovBrez cementnih ostankovBrez cementnih ostankov

manj
vodoprepustnodo 40 ton



Zmešajte

Nanesite

Zapolnite dilatacije

Temeljito očistite
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Prosimo, bodite pozorni pri podatkih o pripravi tlakovcev in tlakovanih
površin v prospektu „Tehnični podatki & praktični nasveti za uporabo.“i

*1 Brez dodane vode. *2 Na podlagi testiranj po metodah ROMEX®.

Raztegnite

Pometite

Zahteve za gradbišče: površina mora biti pripravljena v skladu s pričakovanimi obremenitvami. 
Pri samem polaganju tlakovcev je potrebno pozorno upoštevati predpise in navodila, ki so na pro-
spektih. Pričakovane obremenitve ne smejo posedati obdelane površine ali rahljati tlakovcev. Naj-
bolj primerna rešitev za to je “ROMEX® - TRASS BED – Trdna drenažna podlaga odporna na zmrzal“. 
Poglejte si ločen prospekt in informacije o tem izdelku.

Priprava: očistite dilatacije ( fuge ) do globine najmanj 30 mm ( ob večjih obremenitvah do najmanj 
2/3 višine kamna ) in širine najmanj 8 mm. Pred začetkom dela je potrebno vse površine za obdelavo 
dobro očistiti vse umazanije. Dilatacije ( fuge ), ki jih ne boste utrjevali, prelepite z lepilnim trakom.

Mešanje: pripravite posodo za mešanje, vanjo stresite vsebino polnila ( vreča - 25 kg ) in začnite s 
procesom mešanja. Medtem v mešanico počasi dodajajte celotno vsebino 3,0 kg strjevalnih lepil 
( 2 vezani plastenki ). Po 3-eh minutah mešanja se ustavite in postrgajte material s tranic posode in 
nadaljujte z močnim mešanjem še najamanj 3 minute. Skupni čas mešanja: najmanj 6 minut.

Uporaba: pripravljeno vezivo za tlakovanje nanesite na površino. Uporabite kovinsko lopato in na 
grobo raztegnite, nato vzemite orodje ( za odvajanje vode – kot metla,  vendar je namesto ščetk 
nameščena guma ) in vezivo natančno raztegnite po obdelovalni površini ter globoko in trdno 
zapolnite dilatacije ( fuge ). Čas nanašanja pri delovni temp. + 20 °C je približno 15 - 20 minut.

Končno čiščenje: takoj po nanosu veziva uporabite veliko grobo metlo in previdno pometite 
kamnito površino in odstranite vse ostanke. Nato uporabite še mehko metlo za natančno čiščenje 
površine, dokler vse odvečno vezivo ni odstranjeno. Čiščenje se izvaja diagonalno na dilatacije 
( fuge ). Pometenega materiala ne uporabljajte več!

Nadaljnji postopek: v primeru rahlega dežja ( rosenja ), pravkar obdelane površine ni potrebno 
zaščititi pred padavinami. V kolikor pride do močnega deževja ali daljših padavin, pa se mora sveže 
obdelana površina zaščititi pred dežjem za naslednjih 12 - 24 ur. Zaščita se ne sme polagati nepo-
sredno na obdelano površino – potrebno je zadostno kroženje zraka. Prav za ta namen je bila v 
podjetju razvita posebna rešitev - na voljo je ROMEX® - Zaščitni tepih proti padavinam, ki se ga lahko 
položi neposredno na obdelano površino, saj omogoča potrebno zračenje. Prosimo, pozanimajte 
se pri vašem dobavitelju. V začetnem obdobju na kamnu obdelane površine ostane zelo tanek sloj 
strjevalnega lepila. Ta poudari barvo kamna in ščiti pred umazanijo. Sloj zaradi vremena in obrabe v 
nekaj mesecih izgine. Če dvomite, se pred lotevanjem celotne površine vedno odločite za manjšo, 
poskusno površino.

Podatki za uporabo:
Čas nanosa: 20 -30 minut pri +20 °C delovne temperature
Temperatura površine: > 0 °C

Pri nizkih temperaturah: počasno strjevanje
Pri visokih temperaturah: hitro strjevanje

Ponovno odprtje površin: pohodne po 12 - 24-ih urah / polna uporaba po 3-h dneh

Tehnični podatki:
Laboratorij: ocena Gradbišče: ocena*1

Trdo vezivo - osnovna gostota: 1,83 kg/dm3  1,71 kg/dm3

Raztezna moč: 22,2 N/mm2  13,6   N/mm2

Potisna moč: 76,8 N/mm2  52,5   N/mm2

Nespremenjena elastičnost: 12.200 N/mm2  9.800  N/mm2

Koefi cient vodne prepustnosti: - 4,78 • 10-6 m/s = pribl. 0,015 l/min/m2

( za 10 % - ni del dilatacije ( fuge ) )

Skladiščenje: 24 mesecev, sestavine strjevalnih lepil: zaščiteno pred zmrzaljo, polnilo: na suhem

Tabela porabe v kg/m² - osnova za izračun: povprečna dilatacija globine 30 mm

Vel. kamna 40 x 40cm 20 x 20 cm 16 x 24cm 14 x 16cm 9 x 11cm 4 x 6cm
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8 mm  2,0  4,0  4,2  5,5  8,0  15,0

10 mm  2,5  5,0  5,3  7,0  10,0  18,8

12 mm  3,0  6,0  6,2  8,3  12,0  22,5

Nepravilne obl. plošč pribl. 4 - 6 kg

Kalkulator za računanje porabe na: www.romex.si

Materiali polnila so naravni proizvod, zato so možna barvna odstopanja. 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: december 2010. Slike in barve na slikah so simbolične in lahko odstopajo od resničnega odtenka. Pridržujemo si pravico do sprememb


