ROMPOX®-Trassz kötőanyag
VÍZÁTERESZTÕ ÁGYAZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Ágyazóhabarcs kötőanyaga természetes kő térburkolatok, lapburkolatok kivitelezéséhez.

FELHASZNÁLÁS:
Szükséges kötőanyag mennyisége a terhelési osztály, kőzet minőség és a pályaszerkezet
figyelembevételével 100-350 kg/m3. Adalékanyaga vízáteresztő pályaszerkezethez NZ 4/8,
padlóburkolatok ágyazatához 0/4 homokos kavics. Víz-cement tényező max. 0,5. Az ágyazó habarcs
vastagsága 4-6 cm. Keverési idõ 2 – 3 perc.
Az ágyazatnak semmiféle egyenetlenségei nem lehetnek, ezért vezetőléccel vagy terítőgéppel kell
készíteni. A lehúzás után a vezetőlécet fel kell venni és az így keletkező barázdákat gondosan fel kell
tölteni ágyazó anyaggal.
Kockakő- és lapburkolat alatt a szabvány szerint hossz- és keresztirányban is kb. 5 m-enként hézagokkal
kell megszakítani.
Alkalmazásával csökkenthető a terhelési értékekre vonatkozóan számított kőzetvastagság.
Lapburkolatok esetén az ágyazat és a kőzet együtt-dolgozását trassz tapadóhíd alkalmazásával kell
biztosítani; a tiszta természetes kőburkoló lap alját a teljes felületen kenjük be trasszcement tejjel.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Az elkészült felület utókezelést igényel;
A kivitelezés során a beépítésnél az anyagot a kiszáradástól és a csapadéktól is védeni kell;
A termék bedolgozása +5 °C feletti hőmérséklet esetén lehetséges. Fagyott alapfelület vagy fagyveszély
esetén, illetve +30°C felett az anyagot tilos bedolgozni!
A munka megkezdése előtt az alapfelület fagymentességét, kellő szilárdságát és tömörségét ellenőrizni
kell. Az alapfelület legyen vízáteresztő vagy olyan lejtéssel kialakítva, hogy az ágyazó habarcson
átszivárgó vizet mindig el tudja vezetni.

MŰSZAKI ADATOK:
Bedolgozási idő: kb. 2 óra. (+20 °C-on )
Bedolgozási hőmérséklet: +5 °C +30 °C között
Nyomószilárdság: 8-20N/mm2, 28 nap után, kötőanyag-mennyiség és zúzott kő adaléktól függően;
Vízáteresztő képesség: 14,2 x 10-5 m/sec* (NZ 4/8 esetén)
Termékeinket folyamatosan laborvizsgálatokkal ellenőrizzük, CE minősítéssel rendelkeznek.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG:
A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása
alapján a vevőknek / felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg
szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellékkötelezettséget.
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre
történő ellenőrzése alól.
Tárolás: raklapon, nedvességtől és erős párától védve eredeti csomagolásban. Szavatossági idő: 6 hónap.

