KAINININKAS

GRINDINIO SIŪLIŲ UŽPILDAI, APSAUGA NUO POSLINKIO

galioja nuo 2022 m. kovo 1 d.

KOKYBĖ
PAGAMINTA VOKIETIJOJE

ROMPOX® - SISTEMA
PATIKIMA KAIP KOMPASAS.
Galite pasitikėti ROMEX® gaminių kokybe!
Šeimos verslo įmonė klientams siūlo vokišką kokybės sistemą ir ilgalaikius sprendimus.
Romex® gaminių asortimentas ‒ tai profesionalūs ir patikimi sprendimai.
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ROME
X®

•

galima dengti esant dulksnai

S

•

greitai atnaujinamas eismas

•

ypatingo stiprumo

•

atsparesnis UV spinduliams

P

PATOBU
A,

F

O

R M UL

Ė

NAUJ

Naudojamos pačios moderniausios sintetinės dervos ir priedai:
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NAUJA, PATOBULINTA FORMULĖ

(Negalima naudoti su senos gamybos medžiagų partijomis.
Visada patikrinkite naujų pakuočių etiketes su šiuo ŽENKLU)

Nuo 1989 m. kompanijos Romex tikslas — kokybiškų ir išskirtinių produktų
tiekimas visame pasaulyje. Mūsų patirtis — jūsų sėkmingiems projektams.

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

MAKSIMALI APKROVA
Remiantis mūsų patirtimi, nurodoma galima ROMEX® gaminių taikymo sritis
Pėsčiųjų ir lengvo
eismo apkrovoms iki
3,5 t

pagal numatytą eismo apkrovą.
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ROMPOX® - SIŪLIŲ UŽPILDAS ECOFINE

P

SKIRTAS
KERAMINEI
DANGAI

S

Tvarus grindinio siūlių užpildas siauroms siūlėms
Vienkomponentis siūlių rišiklis, parengtas naudoti
12,5 kg kibiras
Prekės nr.

Spalva

Pakuotės (12,5 kg) kaina

1943

rusvai gelsva

46,65 €

1944

pilka

48,85 €

1945

antracito anglies

50,15 €

Savybės

• siūlės plotis 3–5 mm, siūlės gylys nuo 30 mm
• 2 cm storio keraminėms plokštėms
• tankiai klojamiems grindinio akmenims ir trinkelėms
• atsparus šalčiui ir keliuose barstomai druskai
• paruoštas mišinys, vakuuminėje pakuotėje
• galima išplauti neprarandant gaminio kokybės

Pakuotė: 12,5 kg kibiras

• siūlė laidi vandeniui

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

• tinka beveik visiems padengtų ir jautrių akmeninių
dangų tipams
• dervos plėvelė beveik nesusidaro

SPRENDIMAI
PRIVAČIAM
SEKTORIUI

Pėsčiųjų
apkrovos

25 kg maišas

68,15 € (3,02 €)

117

smėlio-bazalto

71,45 € (3,12 €)

EX

siauresnėms siūlėms reikės daugiau darbo sąnaudų
• siūlių gyliui nuo 30 mm
• paruoštas naudojimui mišinys, vakuuminėje pakuotėje
• tinka naudoti savarankiškai

• savaime susitankinantis

Pakuotė: 25 kg kibiras

• tinka jautriems akmens paviršiams,

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

o taip pat ir keraminėms plytelėms
• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• laidus vandeniui

• tinka padengtiems ir jautriems akmens
• paviršiams, o taip pat ir keraminėms plytelėms
• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• laidus vandeniui

n

For the sake of the environment, we have
switched to local sands which contain a slightly
changed colour shade and finer grain size.
For optical reasons, please do not mix these
new batches with older ones!

n•

R

Pour le bien de l‘environnement, nous
sommes passés aux sables régionaux.
Teinte légèrement différente et
granulométrie plus fine.
Pour des raisons optiques, ne pas
utiliser avec des lots plus
anciens!

e uer Farbto

Dėl aplinkosaugos gamybai buvo pasirinktas vietinis smėlis, tai lėmė
ankstesnės spalvos pokytį ir frakciją.
Dėl vizualumo atitikimo — nemaišykite su prieš tai buvusia produkcija.
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SPECIALISTO PATARIMAS: Pastoviam ROMPOX®
NP rišamojo smėlio patvarumui išgauti, rekomenduojama
naudoti ir ROMPOX® siūlių stipriklį.
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• nesusidaro cemento likučiai
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Der Umwelt
e
zuliebe haben wir auf
regionale Sande umgestellt.
Leicht veränderter Farbton und feinere
Körnung. Aus optischen Gründen bitte
nicht zusammen mit älteren Chargen
verarbeiten!
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VIETINIS SMĖLIS, SPALVOS POKYTIS
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63,25 €

smėlio-akmens pilka

al ,

bazalto

116

• rekomenduojama siūlių pločiui nuo 5 mm

S a b le régi on

180

• glaudžiai klojamiems grindinio akmenims

63,75 € (2,86 €)

e•

57,25 €
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ad

pilko akmens
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Savybės
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• siūlių pločiui 1–5 mm

Pakuotės (25 kg) kaina

ur

53,45 €
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Savybės

Prekės nr.
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Pakuotės (25 kg) kaina

P

25 kg kibiras

Dabar dar geresnis. Pagerinus formulę mažiau dulka.

Spalva

R

1-komponentis užpildas, paruoštas naudojimui mišinys

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

Prekės nr.
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Ypač lengvai naudojamas grindinio siūlių užpildas
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Tvirtas, savaime susitankinantis rišamasis smėlis
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ROMPOX® - RIŠAMASIS SMĖLIS

ROMPOX® - SIŪLIŲ UŽPILDAS EASY

PATOBU
A,

Visoms
apkrovos klasėms
Pėsčiųjų ir lengvo
eismo apkrovoms
iki 3,5 t

2

3

ROMPOX® - SIŪLIŲ RIŠIKLIS DRAIN

ROMPOX® - SIŪLIŲ STIPRIKLIS

Vandeniui laidus klasikinis siūlių rišiklis

Siūlių sustiprinimui

Dvikomponentis epoksidinės dervos siūlių rišiklis

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

26.8 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

Pakuotės susidedančios iš dviejų komponentų
(25 kg ir 1,8 kg) kaina

107

neutrali

83,49 € (3,39 €)

• Siūlių pločiui nuo 5 mm

102

pilko akmens

91,39 € (3,67 €)

• Siūlių gyliui nuo 30 mm

112

bazalto

94,89 € (3,80 €)

1 L butelis, 5 L kanistras, 10 L kanistras

Savybės

• Svaime susitraukiantis
• Ypatingai laidus vandeniui
• Atsparus šalčiui ir druskoms

25 kg kibiras

Prekės nr.

Talpa

Konteineris / dėžė =
min. užsakomas kiekis

108

1 litras

12

175

5 litrai

2

99,00 € (19,80 €)

176

10 litrų

1

187,00 € (18,70 €)

• Emulsinis rišiklis

Pakuotės kaina

• siūlių pločiui nuo 1 mm

* Galima įtraukti į pristatymo komplektą užsakant siūlių užpildo gaminius

Prekės nr.

Spalva

From 600 kg = 24 buckets
(1 pallet) in €/container (€/kg)

1254

neutrali

73,00 € (2,92 €)

1255

pilko akmens

75,75 € (3,03 €)

Laikymo trukmė: 12 mėnesių, neužšąlančioje vietoje
(apsaugokite nuo tiesioginės saulės šviesos)

1256

bazalto

78,50 € (3,14 €)

Sąnaudos: didelėms plokštėms apie 0.1–0.2 L/m2,
mažesniems netašytiems akmenims (pvz. 24×16 cm) apie 0.3–0.8 L/m2

• Nereikalingas cemento pagrindas
DIDŽIAUSIO VANDENS PRALAIDUMO ROMEX PRODUKTAS

Lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

Savybės

• 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

Pakuotė: 1 L butelis, 5 L kanistras, 10 L kanistras

SPECIALISTO PATARIMAS: Pastoviam ROMPOX® NP rišamojo
smėlio patvarumui išgauti, rekomenduojama naudoti ir
ROMPOX® siūlių stipriklį.
AUKŠČIAUSIOS KLASĖS! IŠSKIRTINIS SMĖLIO STIPRIKLIS

Pakuotė: 26,8 kg (25 kg maišas + 1,8 kg derva)
Laikymo trukmė: maišas min 24 mėn., derva/kietiklis: neužšalančioje,
sausoje vietoje/kibirai min. 24 mėn.
Lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

ROMPOX® - SIŪLIŲ UŽPILDAS D1

ROMPOX® - DANGŲ STABILIZATORIUS D7000

Kokybiškas grindinio siūlių užpildas

Skystas polimerinis stabilizatorius takų dangoms

2-komponentinis epoksidinės dervos siūlių užpildas

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

27.5 kg maišas
Pakuotės susidedančios iš dviejų komponentų
(25 kg ir 2,5 kg) kaina

Prekės nr.

Spalva

165

neutrali

102,20 € (3,84 €)

167

pilko akmens

117,70 € (4,25 €)

168

bazalto

121,30 € (4,45 €)

20 L kanistras

Savybės

• siūlių pločiui nuo 3 mm
• siūlių gyliui nuo 30 mm
• puikiai tinka daugiakampėms trinkelėms

Prekės nr.

Konteineris

Pakuotės (20 kg) kaina

561

20 litrų

369,29 € (18,72 €)

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

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

• labai takus

• ypatingo stiprumo formulė

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

Savybės

• vandeniu emulsuojantis

Pakuotė: 20 litrų kanistras

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• itin laidus vandeniui

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

• nelieka cemento likučių

Sąnaudos: apie 2 l/m² = apie 10 m²/kanistras

• sumažina paviršiaus dilimą ir dulkėtumą
• sumažina techninės priežiūros išlaidas
• sumažina piktžolių augimą
• sumažina liūčių paveiktų šlaitų eroziją
YPATINGAI STIPRUS, VEIKSMINGAS POLIMERINIS SKYSTIS

Vidutinėms eismo
apkrovoms nuo 7,5 t

4

Apsaugo grindinį nuo išbyrėjimo, prailgina
grindinio tarnavimo laiką. Pralaidus vandeniui.

Lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t

5

ROMPOX® - RIŠANTYSIS MIŠINYS
TRASS BED COMPOUND
Rišantysis mišinys šalčiui atspariam pagrindui įrengti
Drenuojančiam pagrindui įrengti

DIN

> 3.5t
Apkrova
nuo 3,5 tonų

25 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

Pakuotės (25kg) kaina

198

pilko betono

32,15 € (1,02 €)

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

VIEŠŲJŲ
ERDVIŲ
SPRENDIMAI

Laikymo trukmė: 12 mėn. sausoje vietoje, originalioje sandarioje pakuotėje.
Parduodamas tik paletėmis.

ROMPOX® - DRENUOJANTIS RIŠIKLIS TRASS BED
Šalčiui atsparus drenuojantis rišiklis

DIN

> 3.5t

Drenuojantis sluoksnis

Apkrova
nuo 3,5 tonų

40 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

Vieneto sveriančio 40 kg kaina

109

betono

29,59 € (0,55 €)

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

6

• apsaugo nuo šalčio sukeliamų pažeidimų

• 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.

DIN

> 3.5t

Trass cemento turinti, plastiška, sluoksnius apjungianti priemonė natūralių
ir betoninių, akmeninių dangų paviršiams

Apkrova
nuo 3,5 tonų

25 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

Pakuotės (25 kg) kaina

199

pilko betono

80,59 € (2,79 €)

Savybės

• sudėtyje yra trass cemento
• modifikuotas polimerais

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

• paruoštas naudoti mišinys

Pakuotė: 25 kg maišas

• taikymo temperatūra nuo +5 °C

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)

Tvirtai plokščių paviršius suklijuojanti priemonė

• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• atsparumas gniuždymui > 35 N/mm²

•
•
•
•

ROMPOX® - PAVIRŠIŲ JUNGIKLIS
ADHESION ELUTRIANT

• mažina vandens kaupimosi ir dangos spalvos
kitimo galimybes

Savybės

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

Laikymo trukmė: 12 mėnesiai, sausoje aplinkoje,
originalioje sandarioje pakuotėje

7

ROMPOX® - SIŪLIŲ UŽPILDAS TRAFFIC V2
Tvirčiausias grindinio siūlių užpildas
2-komponentinis epoksidinės dervos siūlių užpildas
28 kg maišas
Prekės nr.

Spalva

Pakuotės susidedančios iš dviejų komponentų
(25 kg ir 3 kg) kaina

190

neutrali

112,90 € (3,56 €)

191

pilko akmens

123,30 € (3,90 €)

192

bazalto

128,45 € (4,07 €)

Savybės

• siūlių pločiui nuo 8 mm
• siūlių gyliui nuo 30 mm
• atsparus gatvių valymo transportui
• ypatingo stiprumo
• atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
• laidus vandeniui

Pakuotė: 28 kg konteineris
(25 kg užpildas + 3 kg derva/kietiklis)

• nelieka cemento likučių

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

Sunkiausioms eismo
apkrovoms iki 40 t

ROMPOX® - SKALDOS, ŽVYRO SURIŠĖJAS PROFI-DEKO

Naujoji sistema

Profesionalus skaldos ir žvyro surišėjas

Daugiau kaip 30 metų šeimos verslo įmonė ROMEX yra sėkminga ir laimi
tarptautinius viešojo sektoriaus projektus visame pasaulyje. Ilgaamžiškumo sistemos ir naujoviški sprendiniai apsaugos Jūsų grindinio dangos
projektus. ROMEX tai patikimas miesto aikščių, kelių tiesimo projektų bei
dangos atnaujinimo partneris. ROMEX produktai kalba patys už save.
Tai aukštos kokybės dviejų komponentų siūlių užpildai, greito sustingimo remonto mišiniai, dekoratyviniai dangos sprendiniai ir unikali dangos
apsauga nuo poslinkio ROMEX - ISATEC

2-komponentis specialios sintetinės dervos surišėjas,
skirtas plautai, išdžiovintai ir nedulkėtai skaldai bei žvyrui
3 kg pakuotė
Prekės nr.

Dėžėje

Pakuotės (3 kg) kaina

197

5

85,55 €

Savybės

• dangos gyliui nuo 30 mm
• itin laidus vandeniui

30 kg kibiras
Pakuotės (30 kg) kaina

367

822,35 €

Pėsčiųjų
apkrovos

Lengvoms eismo
apkrovoms iki 3,5 t

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/rišiklio 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:
lengvos eismo apkrovos iki 3 t:
t.y. privatūs keliukai arba automobilių parkavimo vietos
3 kg dervos/rišiklio 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

8

• profesionaliam naudojimui
• ypatingo stiprumo
• balti ir šviesūs akmenukai nuo naudojamų

!

Apsaugant ypatingai didelę bei nuolatinę trasporto apkrovą patiriančią
zoną ir siekiant išvengti grindinio išsikraipymo į pagalbą ateina ISATEC-FLEX visko-elastinio užpildo sistema ir ISATEC-STOP ankeriai.
ISATEC-FLEX — tai lankstus plastikas, laidus vandeniui, atitinkantis Vokiškus standartus. Tai pirmas ir vienintelis rinkoje specialusis lankstaus
plastiko grindinio siūlių užpildas, kuris dėl savo ypatingų techninių savybių tarnauja kaip surišamoji grindinio siūlė skirta didelę transporto
apkrovą patirinčioms zonoms (5 mm siūlės plotis ir 30 mm siūlės ilgis).

• idealus takams įrengti ir naudoti aplink medžius

Prekės nr.

Romex tai mažagabaričio ir didžiagabaričio natūralaus akmens ar cemento grindinio poslinkio prevencijos sistemos pradininkas. Sutelkta ilgalaikė
patirtis bendradarbiaujant su transporto kelių statybinių sistemų profesionalais yra taiklių ir unikalių grindinio apsaugos sistemų sprendinių
rezultatas.

žaliavų gali šiek tiek pageltonuoti
• akmenims, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato
(marmuras / kreida, silikatinės plytos, t.t.)
rekomenduojame ROMPOX® - DEKO

I — Inovacija
S — Specialus sujungimas
A — ankeriai
TEC — technologija

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

Projektuojat yra svarbu numatyti transporto judėjimo kryptis. Visada
projektuojant yra grindinio poslinkiui aktyvių zonų, kurios privalo būti
apsaugotos daug diaugiau negu kitos kelio dalys, tokios zonos tai mašinos posūkio, stovėjimo, stabdymo, greitėjimo zonos. Taip pat autobusų
stotelės, įvažiavimai, išvažiavimai, sankryžos.
Planuojant važiuojamąsias transporto zonas reikia iš anksto įvertinti
aprovos dydžius.

!
Lengvoms eismo
apkrovoms iki 3 t
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ISATEC® - STOP

Poslinkių prevencija, papildomi produktai
Prekės nr. Prekės tipas

ROMEX® –
ISATEC®
SYSTEM

10

Pavadinimas

Aprašas

141

EAP1a antžeminė ankerio plokštė

Ankeriai nesurišto tipo dangos pagrindams, linijiniam tvirtinimui

139

EAP2a antžeminė ankerio plokštė

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

138

EEAP antžeminė šoninė ankeravimo
plokštė

Ankeriai nesurišto tipo dangos pagrindams,
kryžminėms tvirtinimo jungtims

137

EAK antžeminė ankerio plokštė „karūnėlė“ Taikoma sukimosi aikštelėse taip pat privačiose erdvėse

140

EAgTD žemės ankeris surišto tipo dangos Universaliam naudojimui, ypač įstrižoms jungtims, taip pat surišto
pagrindams, ypač įstrižos formos jungtims tipo dangos pagrindui

136

EA3K žemės ankeris „krumplys“

Antžeminis ankeris su trigubu krumpliu, esant papildomoms
šlyties jėgoms

135

EAS1200 žemės ankeris

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® ankeriais

1240

Juostelė (17×10×0,8 mm)
(1 ritinys apyt. 7 EAS1200 žemės
ankeriams)

1 roll à 10 m (17×10×0,8 mm)
Perforated metal tape for installing
on the ground anchor rail ISATEC® - STOP EAS1200.
žemės ankeriui EAS1200 montuoti
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ROMEX® kompanijai
tvarumas reiškia prisiimti atsakomybę.

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

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. Bendradarbiavimo 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.
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.

2021

Unser Beitrag zum Klimaschutz
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ROMEX GMBH
„Pflasterfugenmörtel aus umweltschonenden Rohstoffen
und Recycling Verpackung

Verliehen durch den Verband der Chemischen Industrie
Landesverband Nordrhein-Westfalen
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ROMEX® GmbH
Industriepark Kottenforst
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim
HRB 13574, Bonn
Steuer-Nr.: 222/5716/5442
USt-IdNr.: DE 240641255

Narystė:
Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.

VILNIAUS PARDAVIMŲ SKYRIUS
Žarijų g. 6, Vilnius
Mob. +370 5 264 2554
El. p. vilnius@betonomozaika.lt

KLAIPĖDOS PARDAVIMŲ SKYRIUS
Liepų g. 87N, Klaipėda
Mob. +370 46 312 905
El. p. klaipeda@betonomozaika.lt

ŠIAULIŲ PARDAVIMŲ SKYRIUS
Daubos g. 7A, Šiauliai
Mob. +370 41 522 195
El. p. siauliai@betonomozaika.lt

KAUNO PARDAVIMŲ SKYRIUS
Raudondvario pl. 157, Kaunas
Mob. +370 37 362 849
El. p. kaunas@betonomozaika.lt

PANEVĖŽIO PARDAVIMŲ SKYRIUS
S. Kerbedžio g. 52, Panevėžys
Mob. +370 45 468 988
El. p. panevezys@betonomozaika.lt

RYGOS PARDAVIMŲ SKYRIUS
Mazā Apakšgrāvja iela 5, LV-1016 Rīga
Mob. +371 27773354
El. p. info@betonomozaika.lv

www.betonomozaika.lt

