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Подови и стенни покрития в 
хранително-вкусова промишленост 

и индустрия за напитки

Месопреработващо предприятие в България.
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  Описание на операциите - “Покритие за хранително-вкусова промишленост”
за мокри зони с най-високо натоварване, високохимикалоустойчиво /резюме /

1. Площите да се подготвят за обработка
2. Подготвителни работи върху бетона
3.  Грундиране с ROMPOX® 1506 смола за замазки
4.  Нулева шпакловка /изравняване-евентуална позиция ROMPOX® 1506 смола за замазки,

кварцов пясък
5.  Опесъчаване
6.  Ванообразно оформяне/холкер - евентуална позиция ROMPOX® 1506 смола за замазки,

кварцов пясък
7.  Покритие с ROMPOX® 1507 покритие за хранително-вкусова промишленост,

ROMEX® 3209 пълнител
8.  Опесъчаване за постигане клас на грапавост R11
9.  Запечатване за цвят и по-добро почистване с ROMPOX® 1204подова и стенна запечатка, 

устойчива на млечна киселина.

 Стенни запечатки: 
1. Грундиране с ROMPOX® 1506 смола за замазки
2.  Покриване с ROMPOX® 1204 подова и стенна запечатка, устойчива на млечна киселина.

Изграждане на системата - “Покритие за хранително-вкусова промишленост”

Грундиране

Нулева шпакловка/
изравняване -евентуална 

позиция

Покритие Ванообразно 
оформяне/холкер -
евентуална позиция

Подробното описание на операциите за ново 
строителство и саниране ще получите при запитване.

Опесъчаване

Запечатка

Покривните системи ROMEX® по подове и стени са 
непропускливи, хигиенично безупречни и лесни за 

поддръжка
Правилният избор на под в хранително-вкусовата промишленост и индустрията за напитки е определящ 
за общия хигиенен стандарт на предприятието и неговите продукти. Работната и хигиенна сигурност 
тук са на първо място. Необработени бетонни подове, замазки или фуги на плочки не осигуряват 
оптимална защита, тъй като създават условия за загнездване на бактерии, гъби и други причинители на 
болести с което застрашават хигиената в предприятието. ROMEX® предлага индивидуални, перфектно 
пригодени за потребностите на ползвателя покривни системи за всички области.



Чертеж на системата -“Покритие за хранително-вкусова промишленост”

Детайл - Фуга
( ROMEX® системите са безфугови.Само

дилатационни и конструктивни фуги се провеждат)
Детайл - Холкер

Холкер
Фуга

Подово покритие

6.

4.

5.

7.

ROMEX® подови покрития са нехлъзгащи съгл. германските правила за безопасност 
(Паметен лист: Подове в работни помещения и трудови зони с опасност от подхлъзване) 
и DIN 51 130. Различават се следните класове на грапавост:

R 12 = до 1,0 mm

R 11 = до 0,4 mm

R 13 = до 1,5 mm

R 10 = до 0,3 mmR 9 = до 0,2 mm

2.

1.

3.

1. ROMEX® фугов шнур според размера
2. Адхезионен мост ROMPOX® 1506 смола за замазки, опесъчена с кварцов пясък
3. ROMEX® 3320 2K-полисулфидна-фугова маса
4.  Готов холкер или на място оформен такъв с ROMPOX® 1506 смола за замазки u 

кварцов пясък
5.  Залепване на холкера – готов или ръчно моделиран - с ROMPOX® 1506 смола за 

замазки
6.  ROMEX® 3320 2K-полисулфидна фугова маса като работна фуга между холкер и 

стена
7.  Последна запечатка с ROMPOX® 1204 запечатка за подове и стени, устойчива на 

млечна киселина 
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Vertretungen und Tochtergesellschaften in:
• Bulgarien • Kroatien • Slowakei
• China • Lettland • Syrien
• Deutschland • Litauen • Tschechien
• Estland • Niederlande • Ukraine
• Indien • Polen • Ungarn
• Iran • Rumänien • Usbekistan
• Kasachstan • Russland • Vietnam
• Kirgisien • Serbien • Weißrussland

ROMEX® AG
Weidesheimer Str. 17 
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10 
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177
E-Mail: info@romex-ag.de 
Internet: www.romex-ag.de

Предимства на ROMEX® покривните системи в хранително-
вкусова промишленост и индустрия за напитки:

•  Отговаря на всички хигиенни предписания на ЕС

•  Химически устойчив на млечна киселина, сол, консерванти и препарати за почистване

•  Издържа на високи механични натоварвания като напр.транспортни коли и мотокари

•  Издържа на високи термични натоварвания, както и смяна между гореща и студена вода

•  Ванообразно и безфугово оформяне, поради което отсъстват критични точки като напр.при 
фуги застрашени от бактерии и гъби.

•  Много добре се почиства поради безфуговото оформление

•  Непропускащ течности, което означава, че течностите не могат да проникнат под 
покритието и да образуват гнезда на бактерии и гъби

•  Нехлъзгащ съгл.немските професионални изисквания и DIN 51 130

•  ROMEX® продуктите след пълното втвърдяване са свободни от летливи органични съставки 
(VOC) и не въздействат по никакъв начин на производството и продуктите.

•  Въз основа на дългогодишния опит може да се предлагат индивидуални отлично пригодени 
за потребностите на ползвателя системи за всички области.

 Референции:

METRO, търговия на едро, Русия

ORECHITE-G, производство 
на месо и колбаси, България

Преработка на риба Владивосток, Русия

MEGGLE, млекопреработка, България

ELECTA, преработка на риба и 
морски дарове, България

AKTUAL, производство на  колбаси, 
България


