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ROMPOX  1009 е водоемулгируема, оцветена 2-компонентна епоксидна 
система. 

 
1. Области на употреба: 

 
ROMPOX  1009 може да се използва като грунд/шпакловка, запечатка или покритие за 
циментно свързани основи в интериора и екстериора, както и като запечатка на магнезитни и 

анхидритни подове, поради добрата си дифузия на водни пари. ROMPOX  1009 може да се 

използва като запечатка и върху лят асфалт, но само в интериор. ROMPOX  1009 може да 
се полага чрез метода на безвъздушно впръскване, поради  разреждането с вода. Основни 
области на употреба са запечатки на подове и стени в складове, производствени площи, 
работилници, гаражи, електроцентрали, трибуни на стадиони и други. 
 

2. Технически данни: 
 

Компонентите се състоят от  A- компонент от епоксидна смола 

     B- компонент от водоемулгируем втвърдител 

Съотношение на смесване:     100 : 25 в тегловни части 

Време за полагане при 10°C: 60 минути.  ROMEX
®
 NORM 04 

   при 20°C  40 минути  ROMEX
®
 NORM 04  

   при 30°C  30 минути  ROMEX
®
 NORM 04 

Температура на вдвърдяване:  > 10 °C  

Последваща обработка:   12 – 24 часа.  ROMEX
®
 NORM 07 

Окончателно вдвърдяване:  след 7 дни  ROMEX
®
 NORM 07 

Пешеходно движение:   след 24 часа  ROMEX
®
 NORM 07 

Отн. тегло при 23°C:   1,6 гр/cм³  DIN EN ISO 2811-1 

Вискозитет:     1.500 mPas  DIN 53019 

Изтриваемост по Бьом:   5 cм³/50 cм² 

Коефициент на пропускливост на водни пари: 23.500 µH2O DIN EN ISO 7783-2: 1999 

 
При температури на основата и материала под +15°C, може да има трудности с разливането и 
дефекти по повърхността. Осигурете добро проветрение в помещенията. Отворете врати и 
прозорци за да избегнете запаряване за по-дълъг период, ако се налага.  

 

3. Свойства: 
- водоемулгируем 

- може да се полага чрез метода на безвъздушно впръскване 

- добра адхезия 

- цветове: ROMEX стандартна цветова карта, други по запитване 

- химически устойчив (виж отделен лист за хим. устойчивост) 

- не кристализира 

- клас на горимост B1 

- за средни натоварвания (трафик на кари с гумени въздушни колела) 

- за повърхости в близост до земната основа 

ROMPOX  1009 
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Стр.2 на технически лист ROMPOX® 1009  
 

4. Изисквания към основата: 
Циментно свързаните основи да бъдат равни, сухи, носимоспособни, свободни от циментово 
мляко, прах и ронливи частици, несъдържащи масло, мазнини или други вещества, 
действащи като разделящи субстанции.  В случай на необходимост, основата да се 
обработи с пясъкоструене, дробоструене, фрезоване, шлайфане, вода под високо налягане  
Влажни повърхности могат да бъдат обработвани, но не трябва да има стояща вода. 

 
5. Инструкции за полагане: 

 За A и B компонентите като запечатка: 
Компонент В се излива в Компонент А и се разбърква  добре с бавноработеща механична 
бъркалка. По-малките количества трябва да бъдат точно претеглени с електронна везна , 
спазвайки съотношението на смесване. Смесва се толкова количество, колкото може да се 
положи във времето за полагане. След смесването се прелива в чист съд и за кратко се 
разбъква отново.  

 
Предложения за надграждане: 
 
1 a) Запечатка или импрегнация за магнезитни, анхидритни замазки и пресни бетони 
(“зелен бетон”, бетон на 3 дни) 
 

- Грундиране ROMPOX  1009 с добавяне на 10% вода:       0,250 кг/м
2
 

- Двукратно полагане ROMPOX 1009 , 2 x 0,300 кг/м²    0,600 кг/м² 

 
1 б) Запечатка за леки натоварвания, пешеходци, кари с гумени въздушни колела.  

- Грундиране  ROMPOX  1009 с добавяне на 10% вода:      0,250 кг/м
2
 

- запечатка ROMPOX  1009       0,300 кг/м
2
 

 
2) Нулева шпакловка 
Леки до средни натоварвания и изравняване на малки неравности.  

- Грундиране ROMPOX  1009 с добавяне на 10% вода:         0,250 кг/м
2 

- Нулева шпакловка 1 тегл. част ROMPOX  1009     1,500 кг/м
2
 

   0,5 тегл. части кварцов пясък 

- Запечатка  ROMPOX  1009     0,300 кг/м
2 

 
3) Полагане чрез безвъздушно впръскване 

- Грундиране ROMPOX  1009 с добавяне на 10% вода:       0,200 кг/м
2
 

- Запечатка ROMPOX  1009 с добавяне на 5 % вода:  
   Леки натоварвания         0,200 кг/м

2
   0,200 кг/м

2
 

   Средни натоварвания 2x0,200 кг/м
2
   0,400 кг/м

2
 

6. Почистване:  
Изчистете екипировката и инструментите непосредствено след употреба с топла вода. 

7. Складиране:  
Хладно и сухо място, да се пази от замръзване. Може да се съхранява 1 година в 
оригинални и неотворени опаковки, при минимална температура 10  °C. Да се пази от 
директна слънчево греене. 

8. Опаковки: 
30 кг контейнери 

9. Инструкция по безопасност:  
По време на работата, използването на ръкавици и кожно защитен крем е препоръчително. 
Внимавайте втвърдител да не попадне върху кожата или очите. В случай на допир с кожата, 
мястото да се измие добре със сапун и вода, очите да се изплакнат добре с вода и да се 
потърси веднага медицинска помощ. За друга информация, моля консултирайте се с 
професионалната асоциация на химичната индустрия. 
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Стр.3 на технически лист ROMPOX® 1009  
 

 

10. Важни инструкции: CE идентификация: 
 
 
DIN EN 13 813 „Смеси за замазка и замазки – свойства и изисквания” (Януари 2003) поставя 
изискванията към замазки, които се влагат в подовите конструкции на помещения в интериора. 
Покритията и запечатките от изкуствени смоли са също включени в тази норма. Продуктите, 
които отговарят на гореупоменатата норма, получават идентификационния знак ‘’CE”. 
 

 

 
 

ROMEX® AG • Weidesheimer Str. 17 • D - 53881 Euskirchen 

07 1) 

EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-Efl 

Отворен за водна пародифизия синтетичен епоксиден грунд за вътрешна употреба в 
сгради ( употреба съгласно техническите изисквания)  

Поведение при пожар Efl
2)

 

Отделяне на разяждащи субстанции ( покрития от епоксидни 
смоли) 

SR 

Водопропускливост NPD 
3)

 

Износоустойчивост AR0,5 
4)

 

Адхезионна устойчивост (Bond) B 1,5 

Якост на удар IR 4 

Звукоизолация NPD 
3)

 

Звукопоглъщане NPD 
3)

 

Пропускливост на водни пари 23.500µH2O 

Химическа устойчивост NPD 
3)

 

 
1) Последните две цифри на годината, в която CE идентификация e прикачена  
2) В Германия  DIN 4102 е все още валиден;  клас на горимост B2 се покрива  
3) NPD = Не е установено  
4) Отнася се за гладка, неграпава основа 
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