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Technické informace o produktu a jeho použití 
 

ROMPOX® - FugenFestiger 
 

ROMPOX® - FugenFestiger je určený k vyztužení pískových spár – nepružná hmota 

Informace o produktu            
 
Spárovací hmota vhodná pro pěší plochy bez dopravního zatížení. 
Speciální kapalina z jednoho komponentu k vyztužení pískových spár u přírodní kamenné dlažby, 
betonové dlažby a cihelné pálené dlažby. Ochrana proti vyplavování deštěm, prorůstání trávy a 
plevelů.  
 
Barva:  transparentní, podle použité výplňové drtě 
 

 Pro pěší zatížení 

 Vodopropustná 

 Použitelná také pro dlažbu uloženou na štěrkové drti, bez podkladního betonu 

 Sanace trhlin ve spárách 

 Zpracovatelná při teplotě podloží ˃ 7°C 

 Pro šířku spáry od 1 mm 

 Speciálně i pro betonové dlažební desky s povlakem 

 
Šetrný k životnímu prostředí. Žádné zbytky cementu. Bezpečný pro chůzi. 
 
Ve spárách nedochází k prorůstání plevele jako u klasického spárování. 
Bezpečný pro chůzi – spárovací hmota pevně vyplní spáry, nedochází k prošlapávání spár. 
Při čištění plochy a mytí tlakovou vodou nedochází k vymetení, nebo vymývání spárovací hmoty. 
 
Filmy o zpracování na webových stránkách výrobce www.romex-pfm.de 
 
Požadavky na staveniště: Podloží by mělo být uspořádané tak, aby vyhovovalo očekávanému 
zatížení. Předpisy a návody k realizaci dlažebních ploch se musí dodržet. Pozdější zatížení nesmí 
působit sedání ploch nebo uvolnění kamene. 
Ideální je použití ROMEX® - TRASS-BETTUNG – mrazuvzdorný vodopropustný beton.  
Viz informace o produktu. 
 
Příprava: Spáry vyčistit od staré váplně do hloubky minimálně 30 mm. Plocha, kterou chcete 
vyspárovat, se musí před vyspárováním kvalitně zbavit všech nečistot. Přilehlé plochy, které 
nechcete vyspárovat, se musí přikrýt. 
Spáry znovu vyplnit novým suchým plnidlem (křemenným pískem nebo směsí písku a štěrku zrnitosti 
0,3 – 1,2 mm), odmést a odstranit veškeré přebytky z povrchu kamene. 
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1) Celoplošné provedení: 

 
Zpracování: nezředěnou kapalinu ROMEX®  - Fugenfestiger vylít z lahve do kropicí konve, nebo 
postřikovače. Pokropíme spáry, které musí nasáknout kapalinou do hloubky 30 mm. 
 
Koncové čištění: Ihned po zpracování odstranit přebytky opatrně pomocí gumové stěrky. Zbytky na 
spárované ploše se musí odstranit okamžitě mokrou houbovitou pryží nebo vhodnou tkaninou.  
Na začátku, hned po zapracování zůstane velmi tenký pryskyřičný film na povrchu plochy, který 
zintenzivní barvu kamene a chrání před znečištěním. Tento film se ztratí časem při volném 
provětrávání plochy a otěrem.   
V případě pochybností je výhodné zřídit zkušební plochu, zejména u betonové dlažby s povlakem! 
 

2) Aplikace hmoty přímo do spár: 
 
Zpracování: nezředěnou kapalinu ROMEX®  - Fugenfestiger vylít přímo z lahve jenom do spár. 
Spáry musí nasáknout kapalinou do hloubky 30 mm. Zbytky na spárované ploše se musí odstranit 
okamžitě mokrou houbovitou pryží nebo šátkem. 
 
Následné ošetření: Čerstvě vyspárovaná plocha se musí chránit minimálně 48 hodin před deštěm. 
Ochrana proti dešti se nesmí položit přímo na plochu, vzduch musí cirkulovat.  
 

Důležitý informace:  
Při pohybech pokládaných kamenů, hlavně u nevázaného způsobu stavby (na štěrkovém podloží), dochází k sedání základu, které 
působí trhliny ve spárách. Vzniklá trhlina ve spáře se dá jednoduše opravit. Stačí vyplnit spáru znova s pískem a vylít ROMEX®  - 
Fugenfestiger. U nasákavých ploch, nebo vyšší teploty se zvyšuje spotřeba (to platí pouze u zpracování se zesílením barvy).  
U betonových desek s povlakem, u citlivých druhů kamene nebo v případě, že nesmí docházet k zesílení barvy na povrchu kamene, 
musíte zpracovat pouze spáry. Navlhčení není nutné. 

 

Hodnoty zpracování: 
Doba zpracování: 20 minut při teplotě zpracování +20 °C 
Teplota podloží: > 7 °C  
Při nízkých teplotách: pomalé vytvrzení 
Při vysokých teplotách: rychlé vytvrzení 
Uvolnění plochy: - po 48 hodinách možné pro chůzi,   po 6 dnech konečné uvolnění  

 
Skladovatelnost:  12 měsíců, bez mrazu. Balení se musí chránit před přímým sluncem.  
 
V případě potřeby je možné po dohodě vypomoci našimi odbornými a proškolenými zaměstnanci. 
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Prodejní sklad :  Úvaly u Prahy, ul. Dobročovická, vjezd U Obory  
 

Telefon : 775 216 094,  777 216 607 
Email :  stavebniny@horka-stavebni.cz,  frankova@horka-stavebni.cz  

 
Provedené vyspárované plochy epoxidovou pryskyřičnou spárovací hmotou jak z betonových, tak z 
kamenných dlažeb je možné vidět v našich ukázkových výstavních plochách v Úvalech. 

HORKA stavební, spol. s r.o. 

je výhradní dovozce pro ČR 

Bezpečnostní a technické listy k produktu jsou k 
dispozici v prodejně nebo na stránkách : 
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