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ROMEX® GmbH
Industriepark Kottenforst
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim
+49 (0) 2225 70954-20
www.romex-ag.de
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KOKYBĖ
PAGAMINTA VOKIETIJOJE

ROMPOX® - SISTEMA
PATIKIMA KAIP KOMPASAS.

Galite pasitikėti ROMEX® gaminių kokybe!
Šeimos verslo įmonė ROMEX® klientams siūlo vokišką kokybę ir įvairių sistemų garantinius sprendimus! Tokie gaminiai kaip ROMEX® apsaugos sistema tik pabrėžia mūsų kokybės pažadą! Teisingai naudodami ROMEX® sistemos sprendimus, galite būti užtikrinti puikiu ir ilgalaikiu rezultatu. „ROMPOX®“ gaminių asortimentas - tai profesionalūs ir patikimi sistemos sprendimai.
Aukščiausi kokybės standartai ir ideali gaminių darna garantuoja nepriekaištingą rezultatą.

ROMEX® GAMINIŲ APŽVALGA
MŪSŲ PRODUKTŲ KOKYBĖ ĮTIKINA

ROMPOX® - EASY ec
ecoofifinne

SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

T H IN K
G R E EN

SKIRTAS
KERAMINEI
DANGAI

TINKAMUMAS KERAMINĖMS PLOKŠTĖMS

Ypač tinka keraminėms plytelėms sujungti su vandeniui laidžiu sutvirtinančiu rišikliu.

Vardan aplinkos
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5 psl.

ROMEX® APSAUGOS SISTEMA (RPS)

Naudojamos pačios moderniausios sintetinės dervos ir priedai:
• galima dengti esant dulksnai
• greitai atnaujinamas eismas

NAUJA, PATOBULINTA FORMULĖ
•
•

ypatingo stiprumo

atsparesnis UV spinduliams

(Negalima naudoti su senos gamybos medžiagų partijomis.

Visada patikrinkite naujų pakuočių etiketes su šiuo ŽENKLU)

RINKITĖS GERIAUSIĄ
Mūsų išskirtiniai produktai, pasižymintys išskirtinėmis savybėmis, unikaliais sprendimais bei
puikiu kainos ir kokybės santykiu, paremti klientų atsiliepimais ir konkurentų analize.

ROMPOX - W1000 tinkamas žiemos sąlygomis
®

MAKSIMALI APKROVA

Remiantis mūsų patirtimi, nurodoma galima ROMEX® gaminių taikymo sritis
Pėsčiųjų ir lengvo
Leichte
Verkehrseismo apkrovoms iki
belastung
3,5 bis
t 3,5 t

pagal numatytą eismo apkrovą.

QR kodas

QR kodai gaminio savybių dalyje skirti prieigai prie sąnaudų skaičiuotuvo.

Su kitais QR kodais rasite įvairų turinį: video, informacinius dokumentus ar produktų brošiūras.

VEIKSMINGUMAS IKI -5 °C | 23° F
11 psl.
2

3

Gaminių apžvalga 2021

THINK
G R E EN
Vardan aplinkos

• 98% IŠ NATŪRALIŲ, PERDIRBTŲ ARBA 		
ATNAUJINTŲ ŽALIAVŲ
• PAGAMINTA NAUDOJANT SAULĖS
ENERGIJOS IŠTEKLIUS
• SERTIFIKUOTA TARA, PAGAMINTA IŠ 97%
PERDRIBTOS ANTRINĖS ŽALIAVOS (PAPC)1
• LAIDŽIOS SIŪLĖS
• DRENUOJA KRITULIUS
Rusvai gelsva spalva iš 96% natūralių ir
2% atnaujintų žaliavų
Pilka spalva iš 67% natūralių, 2% atnaujintų,
29% perdirbtų žaliavų
Antracito spalva iš 19% natūralių, 2% atnaujintų,
77% perdirbtų žaliavų

Žiūrėti video
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Tvarus grindinio siūlių užpildas siauroms siūlėms
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12,5 kg kibiras

ROMEX grindinio siūlių užpildas
®

Produktai atviroms, privačioms ir viešosioms erdvėms

nuo 800 kg = 64 kibirai (1 paletė)
kg €/konteineris (€/kg)

Prekės nr.

Spalva

1943

rusvai gelsva

47,80 €

1944

pilka

49,91 €

1945

antracito

51,43 €

Savybės

• siūlės plotis 3 - 5 mm, siūlės gylys nuo 30 mm
• 2 cm storio keraminėms plokštėms ²

• tankiai klojamiems grindinio akmenims ir trinkelėms
• atsparus šalčiui ir keliuose barstomai druskai
• paruoštas mišinys, vakuuminėje pakuotėje

Pakuotė: 12,5 kg kibiras
Laikymo trukmė: min. 12 mėn.
(apsaugokite nuo tiesioginės saulės šviesos, nekraukite palečių į rietuvę)
Nejautrus šalčiui

1
2

4

Pakuočių atliekos iš perdirbimo ciklo. pvz. geltonas rūšiavimo konteineris, taromatai, t.t.

Keraminės plytelės klijuojamos ir klojamos taip, kad būtų išlaikyta laidumo vandeniui savybė

• galima išplauti neprarandant gaminio kokybės
• siūlė laidi vandeniui

• tinka beveik visiems padengtų ir jautrių akmeninių
dangų tipams

• dervos plėvelė beveik nesusidaro

Pėsčiųjų
apkrovos

Sąnaudų
skaičiavimas

5

ROMPOX® - JOINTING SAND NP

ROMPOX® - FLEX-LIGHT

Viskoelastinis grindinio siūlių užpildas

Tvirtas, savaime susitankinantis rišamasis smėlis
Tvirtas, nuo piktžolių apsaugantis rišamasis smėlis, nesurišto tipo
konstrukcijoms, glaudžiai klojamiems grindinio akmenims

2-komponentis grindinio siūlių užpildas

25 kg maišas

25 kg kibiras

Prekės nr.

Spalva

nuo 1000 kg = 40 maišų
€/konteineryje (€/kg)

178

neutrali

56,27 €

179

180

pilko akmens

59,29 €

65,34 €

bazalto

Užsakomas kiekis tik paletėmis 1 paletė - 40 maišų po 25 kg = 1000 kg / paletė

Prekės nr.

Spalva

nuo 600 kg = 24 kibirai (1 paletė)
€/konteineris (€/kg)

172

neutrali

144,90 €

• tinka jautriems akmens paviršiams, o taip pat ir

173

pilko akmens

147,92 €

• AgBB sertifikatas

174

bazalto

150,95 €

Savybės

• siūlių pločiui 1–5 mm

• glaudžiai klojamiems grindinio akmenims
• savaime susitankinantis
keraminėms plytelėms

Laikymo trukmė: 24 mėn., sausoje aplinkoje, originalioje sandarioje
pakuotėje. Nejautrus šalčiui

Savybės

• siūlių pločiui nuo 5 mm
• siūlių gyliui nuo 30 mm
• lankstus

• galima naudoti esant dulksnai
• nesurišto tipo konstrukcijoms

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• itin laidus vandeniui

• laidus vandeniui

• nelieka cemento likučių

• nesusidaro cemento likučiai

Pakuotė: 25 kg maišas

medium traffic
loads up to 7.5 t

PROFESSIONAL-TIP: In order to make

• SPECIALISTO PATARIMAS:
Pastoviam
ROMPOX®
®
- JOINTING
SAND NP even
the ROMPOX
harder, we
recommend
using ROMPOX® NP rišamojo smėlio patvarumui
išgauti,
rekomenduojama
JOINT STRENGTHENER afterwards.
naudoti ir ROMPOX® siūlių stipriklį.

Pakuotė: 25 kg kibiras
Laikymo trukmė: 12 mėn., neužšąlančioje ir sausoje vietoje

* ROMEX® rekomendacija naudoti N2 kategorijos
apkrovoms kaip siūlių sandariklį nesurišto tipo
konstrukcijoms

vidutinėms eismo
apkrovoms nuo 7,5 t

visoms
apkrovos klasėms

Sąnaudų
skaičiavimas

Sąnaudų
skaičiavimas
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Ypač lengvai naudojamas grindinio siūlių užpildas
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2-komponentinis epoksidinės dervos siūlių užpildas

25 kg kibiras

27.5 kg maišas

Prekės nr.

Spalva

nuo 500 kg = 20 kibirų
€/konteineryje (€/kg)

115

neutrali

68,97 €

• rekomenduojama siūlių pločiui nuo 5 mm
• siūlių gyliui nuo 30 mm

116

akmens pilka

73,81 €

117

bazalto

76,84 €

Laikymo trukmė: min. 24 mėn. (apsaugokite nuo tiesioginės saulės
šviesos, nekraukite palečių į rietuvę). Nejautrus šalčiui

Savybės

siauresnėms siūlėms reikės daugiau darbo sąnaudų

• paruoštas naudojimui mišinys, vakuuminėje pakuotėje
• tinka naudoti savarankiškai

Prekės nr.

Spalva

nuo 550 kg = 20 konteinerių
€/konteineryje (€/kg)

165

neutrali

105,94 €

167

pilko akmens

117,91 €

168

bazalto

121,24 €

Pakuotė: 27.5 kg talpa
(25 kg užpildas + 2,5 kg derva/kietiklis)

• tinka padengtiems ir jautriems akmens

• paviršiams, o taip pat ir keraminėms plytelėms

Laikymo trukmė: maišai: min. 24 mėn., derva/kietiklis: neužšąlančioje
vietoje, užpildo komponentas: sausoje vietoje / kibirai: min. 24 mėn.
ir sausoje vietoje

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• laidus vandeniui

Pėsčiųjų ir lengvo
eismo apkrovoms iki
3,5 t

SKIRTAS
KERAMINEI
DANGAI

Kokybiškas grindinio siūlių užpildas

1-komponentis užpildas, paruoštas naudojimui mišinys

Pakuotė: 25 kg kibiras

6
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ROMPOX - EASY
®

Sąnaudų
skaičiavimas

Savybės

• siūlių pločiui nuo 3 mm
• siūlių gyliui nuo 30 mm

• puikiai tinka daugiakampėms trinkelėms
• labai takus

• savaime susitankinantis

• vandeniu emulsuojantis

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• itin laidus vandeniui

• nelieka cemento likučių

vidutinėms eismo
apkrovoms nuo 7,5 t

Sąnaudų
skaičiavimas

7

Smėlio siūlių sustiprinimui

ROME
X®

ROMPOX® - D2000

Modernus grindinio siūlių užpildas

skirtas visų natūralaus akmens, grindinio akmens, betoninių plokščių dangų ir klinkerio
paviršiaus siūlėms sustiprinti, ypač apsaugoti nuo užpildo išplovimo, nusidėvėjimo ir piktžolių

2-komponentinis epoksidinės dervos siūlių užpildas

1 l butelis, 5 l kanistras, 10 l kanistras

27.5 kg maišas

Prekės nr.

Talpa

Konteineris / dėžė = min.
užsakomas kiekis

Kaina / konteineris
(€/litras)

108

1 litras

12

26,91 €

175

5 litrai

2

111,00 €

176

10 litrų

1

209,90 €

* Galima įtraukti į pristatymo komplektą užsakant siūlių užpildo gaminius

Pakuotė: 1 l. butelis, 5 l. kanistras, 10 l. kanistras

Savybės

•
•
•
•
•
•

siūlių pločiui nuo 1 mm
tinka grindinio akmens siūlių įtrūkiams tvarkyti
ypatingai tinka betoniniams dangos gaminiams
lengva naudoti
tinka naudoti savarankiškai
atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai

• nėra cemento likučių

• SPECIALISTO PATARIMAS: Pastoviam ROMPOX® NP
rišamojo smėlio patvarumui išgauti, rekomenduojama
naudoti ir ROMPOX® siūlių stipriklį.

Laikymo trukmė: 12 mėnesių, neužšąlančioje vietoje
(apsaugokite nuo tiesioginės saulės šviesos)
Sąnaudos: didelėms plokštėms apie 0.1–0.2 l/m , mažesniems
netašytiems akmenims (pvz. 24×16 cm) apie 0.3–0.8 l/m2
2

Prekės nr.

Spalva

nuo 550 kg = 20 konteinerių
€/konteineryje (€/kg)

181

neutrali

115,25 €

182

pilko akmens

121,91 €

183

bazalto

125,90 €
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ROMPOX® - JOINT STRENGTHENER

P

S

medium to heavy
(up to 25 t)

Savybės

• siūlių plotis nuo 5 mm

• siūlių gyliui nuo 30 mm

• atsparus gatvių valymo transportui
• greitai atnaujinamas eismas

• galima naudoti esant dulksnai
• savaime susitankinantis

Pakuotė: 27,5 kg konteineris
(25 kg užpildas + 2,5 kg derva/kietiklis)

• vandeniu emulsuojantis

Laikymo trukmė: min. 24 mėn., dervos/kietiklis: neužšąlančioje vietoje,
užpildas: sausoje vietoje

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• laidus vandeniui

• nėra cemento miglotumo / likučių

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS!
IŠSKIRTINIS SMĖLIO STIPRIKLIS
vidutinėms ir
sunkioms iki 25 t

Mini stendas

Sąnaudų
skaičiavimas

Sudėtis:
12× 1 l. ROMPOX® JOINT STRENGTHENER

lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

263,40 € *

ROMPOX - D3000

Takų dangos, kurioje pakankamai smulkių frakcijų (t.y. vandeniu surištos pėsčiųjų takų dangos),
sutvirtinimui, apsaugai nuo erozijos, piktžolių ir dulkėtumo

2-komponentinis epoksidinės dervos grindinio siūlių rišiklis

20 l kanistras

27,5 kg maišas

skystas polimerinis stabilizatorius takų dangoms

Prekės nr.

Konteineris

nuo 240 litrų = 12 kanistrų
kaina/konteineris (€/litrai)

nuo 480 litrų = 24 kanistrų
kaina/konteineris (€/litrai)

561

20 litrų

320,00 €

369,30 €

Grindinio akmens siūlių rišiklis

Savybės

• parkų takeliams ir viešoms erdvėms
(pvz. surištos pėsčiųjų takų dangos)

• ypatingo stiprumo formulė

• sumažina paviršiaus dilimą ir dulkėtumą

Prekės nr.

Spalva

nuo 550 kg = 20 konteinerių
€/konteineryje (€/kg)

184

neutrali

117,91 €

185

pilko akmens

121,24 €

186

bazalto

124,57 €

Pakuotė: 20 litrų kanistras

• sumažina techninės priežiūros išlaidas

Laikymo trukmė: min. 12 mėn., neužšąlančioje vietoje
(apsaugokite nuo tiesioginės saulės šviesos, nekraukite palečių į rietuvę)

• sumažina liūčių paveiktų šlaitų eroziją

Pakuotė: 27,5 kg konteineris
(25 kg užpildas + 2,5 kg derva/kietiklis)

YPATINGAI STIPRUS, VEIKSMINGAS POLIMERINIS SKYSTIS

Laikymo trukmė: min. 24 mėn., derva/kietiklis: neužšąlančioje vietoje,
užpildas: sausoje vietoje

Sąnaudos: apie 2 l/m = apie 10 m /kanistras
2

• sumažina piktžolių augimą

2

Apsaugo nuo žvyro išsilakstymo, susidėvėjimo ir
apsaugo nuo išplovimo esant smarkiam lietui
- danga išlieka nepažeista. Išlieka pralaidi
vandeniui, todėl lietaus vanduo netrukdomai
nuteka.

8
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apkrovoms iki 3 t
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ROMPOX - D7000
®
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Savybės

• siūlių įtrūkio pločiui nuo 3 mm
• siūlių įtrūkio gyliui nuo 10 mm

• greitai atnaujinamas eismas self compacting
• savaime susitankinantis

• vandeniu emulsuojantis

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• itin laidus vandeniui

• nėra cemento miglotumo / likučių

vidutinėms ir
sunkioms iki 25 t

Sąnaudų
skaičiavimas
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ROMPOX® - FLEX-JOINT

ROMPOX® - W1000

2-komponentis grindinio siūlių užpildas

2-komponentinis epoksidinės dervos siūlių užpildas

25 kg kibiras

27,5 kg maišas

tamprus grindinio siūlių užpildas

Prekės nr.

Spalva

nuo 600 kg = 24 kibirai (1 paletė)
€/konteineris (€/kg)

187

neutrali

155,18 €

žiemos sąlygomis naudojamas grindinio siūlių užpildas

Savybės

• rekomenduojamas siūlių plotis nuo 8 mm,

siauresnėms siūlėms reikės daugiau darbo sąnaudų

188

pilko akmens

158,21 €

• siūlių gyliui nuo 30 mm

189

bazalto t

161,23 €

• kartu su žemės inkarais iki 25 t apkrovoms

• nesurišto tipo konstrukcijoms

Spalva

nuo 1 100 kg = 40 konteinerių kg
€/konteineryje (€/kg)

1951

neutrali

115,25 €

1952

pilko akmens

128,56 €

1953

bazalto

133,89 €

Savybės

• siūlių pločiui nuo 8 mm
• siūlių gyliui nuo 30 mm

• galima naudoti iki -5 °C

• atsparus gatvių valymo transportui
• ypatingo stiprumo

• galima naudoti esant dulksnai

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• itin laidus vandeniui
Pakuotė: 25 kg kibiras
Laikymo trukmė: 12 mėn., neužšąlančioje ir sausoje vietoje

Prekės nr.

• nelieka cemento likučių
* kartu su ISATec® apsaugos nuo poslinkio sistema

Pakuotė: 27,5 kg konteineris
(25 kg užpildas + 2,5 kg derva/kietiklis)

• žiemos metu vykstantiems statybos darbams

Laikymo trukmė: 24 mėn.,
dervos/kietiklis: neužšąlančioje vietoje, užpildas: sausoje vietoje

• pritaikyta statybos medžiagų laikymui aikštelėse,

• laidus vandeniui

• nėra cemento sąnašų / likučių
profesionaliam darbui

NUOKRYPIS ESANT ARDOMAJAI APKROVAI:
12.6 mm MAX. PLĖTIMASIS ε: 9.26 %

vidutinėms ir
sunkioms iki 25 t

Sąnaudų
skaičiavimas
vidutinėms ir
sunkioms iki 25 t

Sąnaudų
skaičiavimas

ROMPOX® - TRAFFIC V2

ROMPOX® - NP-CONCENTRATE

2-komponentinis epoksidinės dervos siūlių užpildas

Takų dangos, kurioje pakankamai smulkių frakcijų (t.y. vandeniu surištos pėsčiųjų takų
dangos), sutvirtinimui, apsaugai nuo šlaitų erozijos ir dulkėtumo

28 kg maišas

17,5 kg kibiras

tvirčiausias grindinio siūlių užpildas

Prekės nr.

Spalva

nuo 560 kg = 20 konteinerių
€/konteineris (€/kg)

190

neutrali

128,09 €

191

pilko akmens

128,09 €

192

bazalto

133,51 €

Pakuotė: 28 kg konteineris
(25 kg užpildas + 3 kg derva/kietiklis)
Laikymo trukmė: min. 24 mėn.,
dervos/kietiklis: neužšąlančioje vietoje, užpildas: sausoje vietoje

Didelės dengiamosios aprėpties rišiklis (milteliai)

Savybės

• siūlių pločiui nuo 8 mm

Prekės nr.

Konteineris

nuo 420 kg = 24 kibirai
kaina/konteineris (€/kg)

326

17,5 kg

490,36 €

• siūlių gyliui nuo 30 mm

Savybės

• parkų takeliams ir viešoms erdvėms

• sumažina paviršiaus dilimą ir dulkėtumą

• atsparus gatvių valymo transportui

Pakuotė: 17,5 kg kibiras

• sumažina techninės priežiūros išlaidas

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai

Laikymo trukmė: 24 mėnesiai, sausoje aplinkoje, originalioje sandarioje
pakuotėje

• sumažina liūčių paveiktų šlaitų eroziją

• ypatingo stiprumo
• laidus vandeniui

• sumažina piktžolių augimą

Sąnaudos: 0.85% rišiklio kiekis (8,75 kg koncentratas 1 tonai smėlio mišinio*)
= 1 NP-CONCENTRATE kibiras 2 tonoms smėlio mišinio*

• nėra cemento miglotumo / likučių

* specialus smėlio mišinys vežamas iš Vokietijos „bulk“ sunkvežimiais

(~27t). Kaina kiekvienam atskirtam atvejui skaič iuojama individualiai.
Į rišiklio kainą smėlis neįskaičiuotas.

Sunkiausioms eismo
apkrovoms iki 40 t

Pėsčiųjų ir lengvo
eismo apkrovoms iki
3,5 t

Sąnaudų
skaičiavimas
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užpildas greitam remontui
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ROMPOX® - D4000 HR

P

S

ypatingai stiprus 2-komponentis epoksidinės dervos remontinis užpildas be tirpiklių

ROMEX® kompanijai
tvarumas reiškia prisiimti atsakomybę.

17,5 kg kibiras
Prekės nr.

Spalva

nuo 210 kg = 12 kibirų
€/konteineris (€/kg)

193

neutrali

91,00 €

194

pilko akmens - betono

93,12 €

195

bazalto - asfalto

95,24 €

Savybės

• sluoksnio gyliui nuo 10 mm

• ypatingo stiprumo

• trinties sukeltų įtrūkių užpylimui

TVARUMAS SU ROMEX®

• kraštų/nuskilusių vietų užtaisymui

• susidariusioms tuštumoms ir defektinėms
vietoms sutvarkyti

• greitai atnaujinamas eismas
Pakuotė: 17,5 kg kibiras
Laikymo trukmė: 24 mėn., neužšąlančioje ir sausoje vietoje
Sąnaudos: 17,5 kg/m² vienam sluoksnio storio cm

Spalio mėn. pasiekėme mūsų tikslą 2020 m. sumažinti išmetamą CO2 kiekį bent 25%. Mūsų tikslas 2021 m. ir toliau
mažinti CO2 emisiją.

Galima naudoti esant iki –10 °C!
Užsisakykite naują specialų padengimo įrankių rinkinį,
tinkamą taip pat ir D4000 HR.

Sunkiausioms eismo
apkrovoms iki 40 t

ROME
X®

R

Remontinis užpildas
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Be to ROMEX® ir kitais būdais siekia, kad poveikis aplinkai
būtų kuo mažesnis. Dėl šios priežasties, pristatydami naujus gaminius, mes teikiame didelę reikšmę žaliavų ir gamybos išteklių įsigijimui kaip įmanoma labiau regioniniu mastu, kad būtų sumažintas transporto išmetamų teršalų
kiekis. Tačiau net ir su jau patikrintais gaminiais iš dabartinio asortimento, planuojame vidutinės trukmės laikotarpiu
pereiti prie regioninės kilmės žaliavų naudojimo.
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ROMPOX - D4000
®

P

S

ypatingai stiprus 2-komponentis epoksidinės dervos remontinis užpildas be tirpiklių
17,5 kg kibiras
Prekės nr.

Spalva

nuo 210 kg = 12 kibirų
€/konteineryje (€/kg)

nuo 420 kg = 24 kibirai
(1 paletė)
€/konteineryje (€/kg)

1989

neutrali

91,00 €

86,50 €

• sluoksniams, kurių gylis nuo 10 mm

1990

pilko
akmens betono

93,12 €

88,50 €

• trinties sukeltų įtrūkių užpylimui

1991

bazalto asfalto

95,24 €

90,50 €

Savybės

Be to, ROMEX® radikaliai prisidės prie sveikatos apsaugos
gerinimo, nuosekliai atsisakydama gamyboje naudoti tirpiklius. Todėl mūsų gaminių receptūra yra nuolat optimizuojama. Šiuo metu beveik visuose ROMEX® gaminiuose
nėra tirpiklių.

• ypatingo stiprumo

• kraštų/nuskilusių vietų užtaisymui

Laikymo trukmė: 24 mėn., neužšąlančioje ir sausoje vietoje
Sąnaudos: 17,5 kg/m² vienam sluoksnio storio cm

Galima taikyti nuo +5 °C
Užsisakykite specialų padengimo įrankių rinkinį, skirtą
D4000.

Sunkiausioms eismo
apkrovoms iki 40 t

12

Kaip ilgametis BMWi „Cooperation Network Bio-Plastics”
partneris, ROMEX šiuo metu nebenaudoja bioplastiko
kaip ekologiškos, biologiškai skaidžios pakuotės. Pagal
dabartinę raidos būklę, pasak Federalinės aplinkos
agentūros, tai toli gražu nėra ekologiškesnė nei įprastos
plastikinės pakuotės. Viena vertus, žalioji nafta naudojama
augalinėms žaliavoms gaminti, kita vertus,
dirvožemis ir taip per daug užterštas pesticidais. O ir tolimesnėje bioplastiko gamybos grandinėje sunaudojama daug energijos.

Su nauju produktu „ROMPOX® - EASY ecofine“ mums pavyko sukurti puikių savybių rišiklį, kuris daugiausia gaminamas iš atsinaujinančių žaliavų. Priklausomai nuo spalvos,
užpildus taip pat sudaro natūralios arba dalinai natūralios,
visiškai naujos perdirbtos žaliavos.

• susidariusioms tuštumoms ir defektinėms
vietoms sutvarkyti

Pakuotė: 17,5 kg kibiras

Pirmasis žingsnis to pasiekti jau buvo žengtas atnaujinus
gamybos įrenginius Meckenheim gamykloje. Vien tik dėl
stogo šilumos izoliacijos priemonių praėjusią žiemą pavyko sutaupyti 60% kuro. Prie energijos tiekimo tinklo prijungta mūsų administracinio pastato fotovoltinė sistema
suteikia galimybę gaminti naujovišką grindinio siūlių
užpildą ROMPOX® - EASY ecofine naudojant savo saulės
energiją. Koronaviruso pandeminės krizės metu mes taip
pat pasimokėme, kad darbas iš namų ir vaizdo konferencijos gali padėti sutaupyti daug kilometrų ir veiksmingai prisidėti prie nuoseklaus CO2 emisijos mažinimo.

biavimo su aplinkos apsaugos paslaugų teikėju „Interseroh“ dėka didžioji dalis mūsų pakuotės išlieka medžiagų
cikle dėl vykstančio aukštos kokybės perdirbimo. Bet mes
žengiame dar vieną žingsnį. Kai tik leis tiekėjų situacija ir
gamybos procesai, palaipsniui pereisime prie pakuočių,
pagamintų iš perdirbto plastiko. Pirmasis projektas jau
pradėtas. Tokiu būdu išorinė ROMPOX® - EASY ecofine
pakuotė gaminama iš 97% perdirbtų antrinių žaliavų (PAŽ).
Skirtingai nuo daugelio tariamai perdirbtų plastikų ši perdirbta antrinė žaliava (ang: post consumer recyclate PCR)
susideda ne iš pramoninių likučių, o iš tikros pakartotinai
panaudojamos išorinės pakuotės, kuri perdirbta, pavyzdžiui, iš geltono rūšiavimo konteinerio ar taromato surinktų atliekų.

Kadangi „ROMEX®“ negali apsieiti be plastikinių pakuočių,
intensyviai dirbame ruošdami tvarius pakuotės sprendimus. Kadangi pakuočių tvarkymo įstatymai numato tik pakuočių grąžinimą, nusprendėme pirmiausia užtikrinti, kad
pakuotės būtų perdirbamos kuo ekologiškiau. Bendradar-
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ROMPOX® - TRASS BED

Šalčiui atsparus drenuojantis rišiklis
Drenuojantis sluoksnis
40 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

nuo 1200 kg = 30 maišų €/konteineryje (€/kg)

109

pilko betono

31,46 €

Savybės

• nuo 3 cm sluoksnio storiui
• itin laidus vandeniui

Parduodama tik paletėmis: 30 maišų po 40 kg = 1200 kg/paletė
Apyt. sąnaudos: 18,5 kg/cm sluoksnio storiui/m2
3–5 cm sluoksnio storis = 55 – 90 kg/m2
4-6 cm sluoksnio storis = 75 – 110 kg/m2

• apsaugo nuo šalčio sukeliamų pažeidimų

Pakuotė: 40 kg maišas
Laikymo trukmė: 6 mėn., sausoje aplinkoje, originalioje sandarioje
pakuotėje

• paruoštas naudoti mišinys

• mažina vandens kaupimosi ir dangos spalvos kitimo
galimybes

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• atsparumas gniuždymui > 35 N/mm²
• Taikymo temperatūra nuo +5 °C

ROMPOX® - TRASS BED COMPOUND
Rišantysis mišinys šalčiui atspariam pagrindui įrengti
Drenuojančiam pagrindui įrengti
25 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

nuo 1050 kg = 42 maišai €/konteineryje (€/kg)

198

pilko betono

33,62 €

Rekomenduojamos papildomos medžiagos: Užpildas (skalda / žvyras) 4–8 mm
Rekomenduojama maišyti santykiu:
1 dalis TRASS-BED-COMPOUND
4 dalys užpildas (skalda / žvyras) 4–8 mm
Apyt. sąnaudos: 18,5 kg/cm sluoksniui/m2
(apyt. 3,7 kg TRASS-BED-COMPOUND)
3–5 cm sluoksnio storis = 55–90 kg/m2 (apyt. 11–18 kg COMPOUND)
4-6 cm sluoksnio storis = 75-110 kg/m2 (apyt. 15-22 kg COMPOUND)

Pakuotė: 25 kg maišas
Laikymo trukmė: 12 mėn. sausoje vietoje, originalioje sandarioje
pakuotėje. Parduodamas tik paletėmis.

ROMEX® pagrindų sistemos

Savybės

•
•
•
•

nuo 3 cm sluoksnio storiui
itin laidus vandeniui
apsaugo nuo šalčio sukeliamų pažeidimų
mažina vandens kaupimosi ir dangos spalvos kitimo
galimybes
• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• atsparumas gniuždymui > 25 N/mm² (Atsparumą
• gniuždymui galima padidinti keičiant mišinio
komponentų santykį)
• Taikymo temperatūra nuo +5 °C

ROMEX® SISTEMOS GARANTIJAI gauti turi būti
naudojama 2–5 mm, 2–8 mm, 4–8 mm ar 5–8 mm skaldos ar
žvyro frakcija, prieš naudojimą išbandyta ir sertifikuota
ROMEX® laboratorijoje.

ROMPOX® - ADHESION ELUTRIANT
Tvirtai plokščių paviršius suklijuojanti priemonė

Trass cemento turinti, plastiška, sluoksnius apjungianti priemonė natūralių ir betoninių, akmeninių
dangų paviršiams
25 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

nuo 1050 kg = 42 maišai
€/konteineryje (€/kg)

199

pilko betono

77,79 €

Apyt. sąnaudos: 1,3 kg/m sluoksnio storiui mm
3-5 mm sluoksnio storis = 3,9 – 6,5 kg/m2
2

Savybės

• sudėtyje yra trass cemento
• modifikuotas polimerais

• jungia natūralaus akmens ir betono gaminius ant
ROMPOX® - TRASS BED

Pakuotė: 25 kg maišas

Laikymo trukmė: 12 mėnesiai, sausoje aplinkoje, originalioje sandarioje
pakuotėje
14
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ROMPOX® - DEKO

Dekoratyvinės skaldos ir žvyro kietiklis
1-komponentis specialios sintetinės poliuretano dervos produktas, skirtas plautai,
išdžiovintai ir nedulkėtai skaldai bei žvyrui
1 kg skardinė
Prekės nr.

Dėžėje

nuo 10 kg = 10 skardinių
€/konteineryje (€/kg)

196

10

65,72 €

Minimalus užsakomas kiekis viena dėžė su 10 skardinių po 1 kg = 10 kg
* Galima įtraukti į pristatymo komplektą užsakant siūlių užpildo

Pėsčiųjų
apkrovos

lengvoms eismo
apkrovoms iki 3,5 t

Apyt. sąnaudos 1 m2, kai dangos gylis Ø 30 mm:
Pėsčiųjų apkrovos: 1 kg ROMPOX® - DEKO
+ 50 kg skaldos/žvyro frakcija apyt. 2–5 to 8–11 mm

Apyt. sąnaudos 0,25 m2, kai dangos gylis Ø 50 mm:
lengvoms eismo apkrovoms iki 3 t 1 kg ROMPOX® - DEKO
+ 25 kg frakcija apyt. 2–5 mm - 4–8 mm

Tik ant savaime nusėdančio, vandeniui laidaus pagrindo. Rekomenduojame ROMPOX® TRASS-BED pagrindo užpildą. Iškart, sukietėjus paviršiui, teptuku ar voleliu užtepkite ant akmens
paviršiaus neatskiesto ROMPOX® - DEKO rišiklio, kuris suveiktų kaip sandarinantis glaistas.
Šiuo procesu tik dar labiau sutvirtinamas paviršius. Šio sandarinimo sąnaudos: apyt. 200–300 g/m2

Savybės

• dangos gyliui nuo 30 mm
• nėra nemalonaus kvapo
• itin laidus vandeniui

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• atsparus UV spinduliams ir atmosferos
poveikiui

tinkamas šviesiai skaldai/žvyrui
Pakuotė: 1 kg konteineris
Laikymo trukmė: min. 12 mėnesių, neužšąlančioje
ir sausoje vietoje

lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

Sąnaudų
skaičiavimas

ROMPOX® - PROFI-DEKO

Profesionalus skaldos ir žvyro kietiklis
2-komponentis specialios sintetinės dervos rišiklis,
skirtas plautai, išdžiovintai ir nedulkėtai skaldai bei žvyrui
3 kg pakuotė
Prekės nr.

Dėžėje

nuo 60 kg = 20 konteinerių €/konteineryje (€/kg)

197

5

95,52 €

30 kg pakuotė

ROMEX® skaldos ir žvyro
tvirtinimo produktai

nuo 210 kg = 7 pakuotė €/konteineryje (€/kg)

367

914,34 €

lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

• dangos gyliui nuo 30 mm
• itin laidus vandeniui

Prekės nr.

Pėsčiųjų
apkrovos

Savybės

Apyt. sąnaudos 1,5 m2, kai dangos gylis Ø 30 mm:
Pėsčiųjų zonos apkrovos: pvz. sodo keliukai, gėlių lysvės, apsauginis
laistymo takelis arba medžio įdubos plotas
3 kg dervos/kietiklio komponentas ROMPOX® - PROFI-DEKO
+ 75 kg (3 × 25 kg) skalda/žvyras (frakcija apyt. 2–5 mm)
Apyt. sąnaudos 0,7 m2, kai dangos gylis Ø 50 mm:
engvos eismo apkrovos iki 3 t: t.y. privatūs keliukai arba automobilių
parkavimo vietos
3 kg dervos/kietiklio komponentas ROMPOX® - PROFI-DEKO
+ 50 kg skaldos/žvyro frakcija nuo apyt. 2–5 mm iki 4–8 mm

Tik ant savaime nusėdančio, vandeniui laidaus sluoksnio ir pagrindo. Rekomenduojame
ROMPOX® - TRASS-BED pagrindo užpildą. Iškart, sukietėjus paviršiui, teptuku ar voleliu
užtepkite ant akmens paviršiaus neatskiesto ROMPOX® -DEKO rišiklio, kuris suveiktų kaip
stiprinantis glaistas. Šiuo procesu tik dar labiau sutvirtinamas paviršius. Šio sandarinimo
sąnaudos: apyt. 200–300 g/m2

• idealus takams įrengti ir naudoti aplink
medžius

• profesionaliam naudojimui
• ypatingo stiprumo

• balti ir šviesūs akmenukai nuo naudojamų
žaliavų gali šiek tiek pageltonuoti

• akmenims, kurių sudėtyje yra kalcio karbon-

ato (marmuras / kreida, silikatinės plytos, t.t.)
rekomenduojame ROMPOX® - DEKO

Pakuotė: 3 kg konteineris, 30 kg kibiras
Laikymo trukmė: min. 24 mėn., neužšąlančioje
ir sausoje vietoje dry

lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

Sąnaudų
skaičiavimas
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ISAT ec ®

Apsauga nuo poslinkio, “Žemės ankeriai”
Prekės nr.

Pavadinimas

Aprašas

141

EAP1a antžeminė inkaro plokštė

Inkarai nesurišto tipo dangos pagrindams,
linijiniam tvirtinimui

139

EAP2a antžeminė inkaro plokštė

Inkarai nesurišto tipo dangos pagrindams, linijiniam
tvirtinimui išlenktuose plotuose su stipriomis sukimo
jėgomis

138

EEAP antžeminė šoninė inkaravimo plokštė

Inkarai nesurišto tipo dangos pagrindams,
kryžminėms tvirtinimo jungtims

137

EAK antžeminė inkaro plokštė „karūnėlė“

Taikoma sukimosi aikštelėse taip pat privačiose
erdvėse

140

EAgTD žemės inkaras surišto tipo dangos
pagrindams, ypač įstrižos formos jungtims

Universaliam naudojimui, ypač įstrižoms jungtims,
taip pat surišto tipo dangos pagrindui

136

EA3K žemės inkaras „krumplys“

Antžeminis inkaras su trigubu krumpliu, esant
papildomoms šlyties jėgoms

135

EAS1200 žemės inkaras

Taikomas itin dideliems formatams Bent trijų didelių
formatų montavimas. Galima naudoti nesurišto ir
surišto tipo dangos pagrindams. (įsk. penkiolika
šešiakampių veržlių (SW13) ir penkiolika M8 srieginių
tvirtinimo detalių)

1992

ISATec® projekto lagaminėlis

Lagaminėlis su gaminio dokumentacija,
nuorodomis, grindinio siūlių užpildo pavyzdžiais
ir įvairiais ISATec® inkarais

1235

Sriegis M8 x 60 mm (šešiakampė galvutė)

žemės inkarams tvirtinti

1237

Srieginė tvirtinimo detalė M8 x 100 mm (šešiakampė galvutė)

EAS1200 žemės inkarui tvirtinti

1236

Šešiakampė veržlė SW13 - MB

žemės inkarams tvirtinti

1240

Juostelė (17x10x0,8 mm) (1 ritinys apyt. 7 EAS1200 žemės inkarams)

žemės inkarui EAS1200 montuoti

ISAT ec ® apsaugos nuo poslinkio pristatymas - maks. 40 darbo dienų / kiekvienas poreikis derinamas individualiai.
Min. užsakomas kiekis: kiekvienos prekės 25 vnt.

1.5 m

1.5 m

1.5 m

1.5 m

1.5 m

1.5 m

Žemės inkarai kiekvienam projektui yra projektuojami ir skaičiuojami
individualiai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės info@betonomozaika.lt
1.5 m

ROMEX® apsauga nuo
poslinkio ISATec®

Prekės tipas

Prekinio ženklo teisės registruotos:
Vokietijos patentų ir prekės ženklų
registro Miuncheno biure

ROMEX® aptarnavimas: Atsiųskite mums statybos planą/projektą PDF formate,

o mūsų specialistai suplanuos žemės inkarų išdėstymą ir sudarys detalų užsakymo sąrašą.
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