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forgalmi terheléshez
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ROMPOX® - D2000
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A legmodernebb fugázóhabarcs
Termékinformáció
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két komponensű epoxi gyanta kötésű térburkolat fugázóhabarcs
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közepes forgalmi terhelésre
fugaszélesség min. 5mm
fuga mélység min. 30 mm
erős forgalom estén a kővastagság 2/3-a
enyhén vízáteresztő
öntömörödő

nem gyomosodik

lkalmazási i eo w
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víz emulziós
nagy szilárdságú
szemerkélő esőben bedolgozható
nem kell letakarni a kész felületet enyhe esőben
gyorsan szilárdul
alkalmazható, ha a felület hőmérséklete > 0 ºC

könnyen árható

rompox hu

nincs cementfátyol
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:

. A fugázás megkezdése előtt a burkolati elemeknek stabilan kell állnia az ágyazatban,
azok nem mozoghatnak, billeghetnek.
“ROMEX® - TRASS-BED – vízáteresztő
ágyazóhabarcs“ került felhasználásra.
.

: Ki kell tisztítani a fugákat minimum 30mm mélységig (nagyobb forgalom
) (minimum fugaszélesség 5mm). A felületet meg kell tisztítani az összes
ese
szennyeződéstől a munka megkezdése előtt.
:

felületi hőmérésklet esetén intenzívebb előnedvesítés szükséges.

:

a vödörben is
ssan és folyamatosan öntse az adalékanyaghoz a
2,5kg gyanta/edző komponenseket (2 plasztik üveg) teljes egészében. A keverést folytassa 3 percig
.
majd adjon hozzá kb. 3 liter vizet

: Az elkészült habarcskeveréket öntse a kellően nedves fugázandó felületre és azonnal
telítse a fugákat egy gumilehúzó segítségével. A fugázóhabarcsot a könnyebb bedolgozás
érdekében célszerű három-négy részben kiönteni a fugázandó felületre.
F

: Körülbelül 10 perc után (20°C felületi hőmérséklet esetén) a burkolat felületét
egy durva kokuszseprűvel kell leseperni, majd végül egy finom szörű seprűvel megtisztítani, egészen
addig míg a kövek felülete minden habarcsmaradéktól mentes nem lesz. Akkor érte el az ideális
seprési időt, ha kövek felületén már semennyi fehér habarcsmaradékot nem lát. A seprést célszerű a

keverés

nedves finom szörű seprűvel.
: Az elkészült felület utókezelést nem igényel. Szemerkélő eső esetén az elkészült
észült felületet le kell takarni a bedolgozást
légmozgást.
Kezdetben egy nagyon vékony epoxi gyanta film marad a burkolat felületén, mely a intenzívebbé
teheti a burkolati anyag színét és védi azt a szennyeződésektől. Azonban ez a réteg az időjárás
hatásai és kopás következtében néhány hónap alatt eltűnik a felületről.
Víz hozzáadása nélkül is alkalmazható.
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:

kb. 20 pec +20°C hőmérésklet esetén
> 0 °C (max. ≤ +25 °C)

:
:

lassúbb kötés (szilárdulás)

:
útszakasz megnyitása fugázás után: a fugázás után 6 órával gyalogos forgalom és 24 óra után
gépjármű forgalom (kb 20°C felületi hőmérésékleten)

:

Labora
1,76 kg/dm3
15,4 N/mm2
51,9 N/mm2
11.200 N/mm2

Szilárd anyagsűrűség:
Hajlító-húzó szilárdság:
:
:
kf:

9,06 • 10-6 m/s = kb. 0,03 l/perc/m2
(10%-os fugahányad esetén)

: 12 hónapig, gyanta/edző komponens és adalékanyag: fagymentes, száraz helyen.
A folyamatos UV sugárzástól óvni kell.

fuga szélesség

kg/m² - egyszerű kalkuláció: fuga mélység 30 mm
elem méret 40 x 40 cm 20 x 20 cm 16 x 24 cm 14 x 16 cm

9 x 11cm

4 x 6 cm

5 mm

1,25

2,5

2,6

3,5

5,0

9,4

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

Polygonál lapok

www.rom

kb. 4 - 6 kg

x.

Minden adalékanyag természetes anyag, így esetleges színeltérések lehetségesek. A jelen kiadványban szereplő információk tapasztalati 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 2010 júliusában. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatott anyag és a
valóságos színek között színeltérés előfordulhat.

* Víz hozzáadása nélkül
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