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ROMPOX V2 i V1
Żywiczna fuga do bruków wysoko obciążonych.
- wytrzymałość na obciążenie ruchem aut do 40 ton – ROMPOX V2 – kostka 8/11
- wytrzymałość na ruch aut osobowych – ROMPOX V1 – kostka 8/11
- dobre wiązania z podłożem, podbudowa na bazie cementu,
- szybkie wykonanie,
- rozwiązanie profesjonalne,
- doskonały stosunek wartości do ceny,
- gwarancja wieloletniego użytkowania bez konieczności wykonywania działań konserwujących,
Zużycie surowca – przykładowe. Wszelkie ilości surowca do wyliczenia na podstawie
warunków miejscowych. Tabela zużycia jest teoretycznym narzędziem opartym na
doświadczeniu i teorii. Wskazane ilości są wiarygodne, nie mogą jednak być wiążące dla
stron. Karty techniczne wskazują minimalną ilość surowca. Często dla poprawnego
wykonania nawierzchni należy dostosować ilość do warunków miejscowych.
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l.p. Kostka
Zużycie kg/m
1
Kostka granitowa 8/11
11,00
Założenia: szerokość fugi 10mm, głębokość 40mm.
Testy wykazały zużycie ok. 19kg/m2.
L.p.
1

Opis produktu

Cena netto 1 kg chemii
(żywica + utwardzacz.)

Zapraw fugująca ROMPOX V2 żywica z utwardzaczem w
wiadrach stalowych po 30kg lub kontenerach po ok. 1000kg

42,00 zł

Bez kruszywa.

Tabela mieszania żywic:
Możliwe jest samodzielne wykonanie mieszanki epoksydowo piaskowej na budowie.
Ekipa wykonawcza sama decyduje o wytrzymałości przygotowanej fugi w zależności od
fugowanego w danej chwili obszaru.
Piasek konieczny do fugowania powinien być płukany, suchy i we frakcjach:
- około 0,2 – 1,0 mm pod ruch pieszy i auta osobowe,
- około 0,2 – 2,5 mm pod pełne obciążenie ruchem aut ciężarowych.
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Ilość kg A+B (żywica
+ utwardzacz)
1,5 kg

2
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2,0 kg
2,5 kg

L.p.

Ilość piasku Planowane obciążenia
25kg

Ruch pieszy, miejsca postojowe aut osobowych

25kg
25kg

Drogi dojazdowe pod obciążeniem do ok. 12 ton
Drogi komunikacyjne pod obciążeniem do 25 ton
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3,0 kg

25kg

Miejsca o ekstremalnym obciążeniu jak przystanki
autobusowe czy ronda, place manewrowe dla
ciężarówek do 40 ton

Zapewniamy szkolenie Państwa ekipy na budowie. Z pierwszą dostawą otrzymacie
Państwo zestaw: waga, zestaw szczotek.
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