
Art. no. 4031

• gyalogosforgalomra
• minimális rétegvastagság 30mm
• vízáteresztő
• ideális útépítésre, favermek

kitöltésére

• vízálló
• professzionális használatra
• fehér kavicshoz vagy zúzottkőhőz nem

javasolt  az a lkalmazása
• nagy szilárdságú

Kötőanyag szilárd kavicsterítés kivitelezéséhez 
Termékinformáció

jól járható

Alkalmazási video: www.romex-pfm.de

ROMPOX® - PROFI-DEKO

két komponensű műgyanta kötőanyag, mosott, szárított, prmentes kavics vagy 
zúzalékterítések megkötésére (szemcseméret kb.: 2 - 10 mm).*1

*1 Delivery without gravel / grit. This can be sourced on the part of the contractor, i.e. from building material trade suppliers.
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nem gyomosodik

Szín: transzparens



Keverés

Előterítés

Terítés

Tömörítés

Építéshelyi követelmények:
A pályaszerkezetnek ekllően vízáteresztőnek kell lennie. A pályaszekezetet a tervezett 
forgalmi terhelésnek megfelelően kell méretezni és kialakítani. A várható terhelés ne 
okozhat maradandó alakváltozást a felületen.

Előkészítés:
A kavics vagy zúzottkő adalékanyagnak teljesen pormentesnek kell lenni. Amennyiben 
a kavicsot szükséges át kell mosni és ki kell szárítani. A pors vagy nedves kavics 
jelentősen csökkentheti a fellület szilárdságát.
Keverés:
75 kg (3 x 25 kg) tiszta és száraz kavicsot a betonkeverőbe kell önteni. A keverés 
megkezdése után hozzáadjuk a 2,5 kg gyanta és edző komponenseket lassan 
öntve. A keverési idő legalább 5 perc.
Bedolgozás:
A kész keveréket az előkészített felületre kell önteni, ha szükséges több részben, 
majd szintező sávokat célszerű kialakítani min. 3 cm vastagságban. A keveréket 
lehuzóléc, símító vagy könnyű vibráziós lemez segítségével kell tömöríteni. Az 
elkészült felületnek tökéletesen simának kell lenni. A jó tömörítés létfontosságú,  ez 
biztosítja a hosszú élettartamot az eslkszült burkolatnak.
Utókezelés:
Az elksézült felületet min. 24 órán keresztül védeni kell az esőtöl pl. fólia takarással. A 
takarás nem érintkezhet közvetlenül a burkolt felülettel és alatta a szabd égáramlást 
biztosítani kell.
Fontos megjegyzések:
A kiválasztott kaviccsal vagy zúzalékkal érdemes mintafelületet készíteni. Fehér 
kavicshoz vagy zúzottkőhöz nem javasolt az alakalmazása. Az adalékanyagnak teljesen 
száraznak és pormentesnek kell lenni.

Alakalmazási adatok:
Bedolgozási idő:

Felületi hőmérésklet:
alacsony hőmérsékleten: 
magas hőméréskleten: 
utszakasz megnyitása a 
burkolás befejezése után:

20 - 30 perc  +20 °C felületi hőmérésklet
> 0 °C  (max. ≤ +30 °C)
lassúb kötés (szilárdulás)
gyorsabb kötés (szilárdullás)
24 óra részleges terhelés mellett / 6 nap teljes 
terheléssel  (kb 20°C felületi hőmérésékleten)
free for full use after 6 days

Műszaki adatok:*2

Építéshelyi értékek
keméyn habarcs sűrűsége: 
Hajlító-húzó szilárdság: 
Nyomószilárdság:

Vízáteresztőképessé

 1,42 kg/dm3 

 4,2   N/mm2  

12,3  Nmm2  
magas*3

Eltartható: 12 hónapig, fagymentes helyen.

Anyagszükséglet kg/m² - Számítás alapja: rétegvastagság Ø 30 mm.

MInden 1,5 m2 -es elkészítéhez a következő szükséges: 
→ 2,5 kg gyanta és edző komponens ROMPOX® - PROFI-DEKO  
→ + 75 kg pormentes, száraz kavics vagy zúzott kő (szemcse méret kb. 2-10 mm1

A jelen kiadványban szereplő információktapasztalati értékekre, a tudomány- és szakmai gyakorlaton alapulnak, de ez nem kötelező érvényű jognyilatkozat. 
Minden korábbi információ érvényét veszti jelen kiadvánnyal. Az alkalmazási adatok + 20 ° C-os hőmérsékleten kerültek meghatározásra. Készült
2009 augusztusában. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatott anyag és a valóságos színek között színeltérés előfordulhat.

ROMEX® PFM GmbH • Von-Bassenheim-Str. 2 • D-53881 Euskirchen • Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20 • Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28 • E-Mail: info@romex-pfm.de • www.romex-pfm.de

Kérem olvassa el a használati útmutatót!
“Műszaki adatok és gyakorlati alkalmazási tanácsok.“

i

* 1  Adalékanyag nélkül kerül szállításra. Az adalékanyag beszerzése megrendelő feladata.

* 2  Az értékek alapja ROMEX® referencia zúzalék, frakció 3/5.

Tömörítés
Forgalmazó: ALAKart Kft. 1095. Budapest, Tagló u. 11. • Tel.: +36 1  215 9085 • e-mail: alakart@alakart.hu




