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Technické informace o produktu a jeho použití

ROMPOX® - PROFI - DEKO
ROMPOX – PROFI - DEKO je hmota pro profesionální spojení drtě a štěrku

Informace o produktu
Pro pochozí využití s nízkým zatížením plochy.
Dvou složková speciální pryskyřice pro vypraný, sušený a bezprašný štěrk a drť zrnitosti
od 2 – 10 mm
Barva:

transparentní, barevnost je tvořena vybranou drtí






zatížení pro chůzi
pro hloubku (sílu vrstvy) plochy od 30mm
silně vodopropustná
mrazuvzdorná a odolná proti
rozmrazovacím solím
 žádné obtěžování vůní







stálobarevná
odolná proti vodě a UV-záření
vhodná i pro soukromé zpracování
zpevní štěrk a drť (vhodná i pro bílé
kameny)
zpracovatelná při teplotě > 7 ºC

V provedené ploše nedochází k prorůstání plevele.
Bezpečný pro chůzi.
Dokončená plocha vytvoří silně vodopropustný povrch.
Věnujte laskavě pozornost také prospektu „Technické informace, bezpečnostní listy a praktické
rady zpracování“ naleznete na webových stránkách výrobce a prodejce.
Požadavky na staveništi: Vrchní a spodní část podloží musí být vodopropustné. Podloží by
mělo být uspořádané tak, aby vyhovovalo očekávanému zatížení. Pozdější zatížení nesmí
způsobit sedání ploch nebo uvolnění kamene.
Příprava: Plochu, kterou chcete dekorovat, musíte připravit do hloubky minimálně 30 mm.
Podloží musí být řádně zhutněné a stabilizované. Přilehlé plochy, které nechcete dekorovat, se
musí přikrýt. Zaprášený, špinavý štěrk/drť musíte nejprve umýt a úplně usušit (ve spojení
s vlhkostí či mokrostí dochází k ztrátě pevností!)
Míchání: 75 kg (3x 25kg) čistého a suchého štěrku/drtí nasypat do míchadla, zahájit míchací
proces. Během tohoto procesu míchání pomalu a zcela přidat obsah nádobky 2,5 kg pryskyřice
a tvrdidlo. Doba celého míchání musí být minimálně 5 minut.
Zpracování: Hotový smíchaný materiál vysypat na připravenou plochu, eventuálně rozložit
pomocí lopatky na výšku vrstvy minimálně 30 mm. Stáhnout latí a povrch vyrovnat. Následně
povrch utáhnout a udusat (nejlépe kovovým hladítkem). Správné utažení a udusání má
rozhodující význam pro dlouhodobou stálost a pevnost.
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Následné ošetření: Čerstvě dekorovanou plochu musíte chránit před dešti 24 hodin.
Ochrana proti dešti se nesmí položit přímo na plochu, vzduch musí cirkulovat.
Důležité poznámky: V případě pochybností je výhodné zřídit zkušební plochu.
Vypraný štěrk/drť (zrnitost od 2 do 10mm) musíte úplně vysušit, protože dochází k ztrátě pevností
ve spojení s vlhkostí či mokrostí! Není vhodný pro bílé kameny!
Dodavatele vhodných, už vypraných a sušených štěrků/drtí Vám doporučí team ROMPOX®.
Hodnoty zpracování:
Doba zpracování: 20 - 30 minut při teplotě zpracování +20 °C
Teplota podloží: > 0 °C (max. ≤ +30 °C)
Při nízkých teplotách: pomalé vytvrzení
Při vysokých teplotách: rychlé vytvrzení
Uvolnění plochy: po 24 hodinách možné pro chůzi a po 6 dnech konečné uvolnění

Technické údaje:
Hodnota na staveništi
Surová hustota pevné malty: 1,42 kg/dm3
Pevnost v tahu při ohybu: 4,2 N/mm2
Pevnost v tlaku: 12,3 N/mm2
Skladovatelnost:
12 měsíců, bez mrazu a v suchu

V případě potřeby je možné po dohodě vypomoci našimi odbornými a proškolenými zaměstnanci.
Spotřeba zpracované hmoty : na 1,5m2 je třeba cca 75kg štěrku/drtě. Spotřeba se také odvíjí od
vybrané frakce štěrku/drtě.

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

www.rompox.cz
HORKA stavební, spol. s r.o.
je výhradní dovozce pro ČR
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
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