SYSTEM
SYSTEM
Ochrona posadzek i ścian w
przemyśle spożywczym i w
produkcji napojów

Przetwórnia mięsa w Bułgarii

SYSTEM
SYSTEM
Szczelne, higieniczne, nienaganne, łatwe w pielęgnacji
systemy powlekania powierzchni podłóg i ścian ROMEX®
Odpowiednia posadzka w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów ma decydujące znaczenie
dla polityki jakości przedsiębiorstwa i jego produktów. Bezpieczeństwo pracy i higiena muszą być
na 1. miejscu. Niewykończone posadzki betonowe, estrychy, czy też fugi płytek podłogowych nie
gwarantują tu optymalnej ochrony. Mogą się tam zagnieździć bakterie, grzyby oraz inne drobnoustroje
chorobotwórcze i w ten sposób utrudnić utrzymanie higieny w przedsiębiorstwie. ROMEX®
oferuje przygotowane do indywidualnych potrzeb użytkownika systemy powlekania do wszelkich
zastosowań.
Pokrywanie

Gruntowanie

Szpachlowanie
wyrównujące
(w razie konieczności)

Warstwa ochronna

Wykonanie
wannowe / cokół
(w razie konieczności)

Posypka piaskowa

Struktura systemu - “Posadzki dla przemysłu spożywczego“

Zestawienie prac - “Posadzki dla przemysłu spożywczego“
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Do zastosowania w obszarach mokrych z największym obciążeniem, wysokoodporne na chemikalia (skrót)
Doprowadzić powierzchnię do stanu gotowości do obróbki
Prace wstępne na betonie
Gruntowanie przy pomocy ROMPOX® 1506 - zaprawy szpachlującej
Szpachlowanie wyrównujące (w razie konieczności)
ROMPOX® 1506 – zaprawa szpachlująca, piasek kwarcowy
Posypka piaskowa
Wykonanie wannowe / cokół / ROMPOX® 1506 – zaprawa szpachlująca, piasek kwarcowy
ROMPOX® 1507 - powłoka spożywcza, ROMEX® 3209 - wypełnienie
Posypka piaskowa w celu osiągnięcia antypoślizgowego poziomu R11
Zabezpieczenie powierzchni przy pomocy ROMPOX® 1204 – powłoki do podłóg i ścian,
odpornej na kwas mlekowy z dodatkiem barwnika w celu uzyskania lepszych możliwości
czyszczenia posadzek i ścian

Zabezpieczanie ścian:
1. Gruntowanie z użyciem ROMPOX® 1506 – zaprawą szpachlującą
2. Powłoka ROMPOX® 1204 do posadzek i ścian odporna na kwas mlekowy
Szczegółowe zestawienia prac w przypadku nowej posadzki jak
również do renowacji istniejących posadzek otrzymacie Państwo na zapytanie.

Fuga

Cokół

Posadzka przemysłowa

Przekrój - “Powłoki do przemysłu spożywczego“
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Przekrój - Fuga

Przekrój - “cokół“

( Systemy ROMEX® są bezfugowe. Pozostają tylko fugi
konstrukcyjne i dylatacyjne)

Sznur do fug ROMEX® w zależności od wielkości fugi
Mostek łączący ROMPOX® 1506 - zaprawa szpachlująca, posypany piaskiem kwarcowym
Masa fugująca ROMEX® 3320 2K - Polysulﬁd
Cokoły gotowe lub wymodelowane ręcznie z użyciem
ROMPOX® 1506 - zaprawa szpachlująca i mieszanki piasku kwarcowego
5. Uszczelnianie połączenia cokołu i posadzki z użyciem
ROMPOX® 1506 – zaprawa szpachlująca
6. Masa fugująca ROMEX® 3320 2K - Polysulﬁd
jako fuga elastyczna pomiędzy cokołem a ścianą
7. Końcowe pokrywanie:
ROMPOX® 1204 - powłoka do podłóg i ścian, odporna na kwas mlekowy
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Powłoki posadzkowe ROMEX®są antypoślizgowe zgodne z wytycznymi EN DIN 51 130.
Rozróżnia się następujące klasy chropowatości:

R 12 = do 1,0 mm

R 9 = do 0,2 mm

R 13 = do 1,5 mm

R 10 = do 0,3 mm

R 11 = do 0,4 mm
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Zalety Systemów posadzek ROMEX®
w przemyśle spożywczym i w produkcji napojów:
• Spełniają wymogi higieniczne Unii Europejskiej
• Odporne chemicznie na kwas mlekowy, sól, środki konserwujące i czyszczące
• Opierają się obciążeniom mechanicznym, jak np. wózki transportowe i podnośniki widłowe
• Opierają się obciążeniom termicznym, jak np. zmiana wody zimnej na gorącą
• Wykonane bez fugowo w systemie wannowym, przez co brak jest miejsc, w których mogą się
zagnieździć bakterie i grzyby tak jak to jest przy fugach
• Łatwe do czyszczenia ze względu na brak fug
• Szczelne, tzn. płyny nie mają możliwości wniknięcia w podłoże, dzięki czemu unika się tworzenia
wylęgarni bakterii i grzybów
• Antypoślizgowe zgodne z wytycznymi EN DIN 51 130
• Produkty ROMEX® po całkowitym związaniu wolne są od lotnych substancji organicznych (VOC) i
nie oddziałują szkodliwie w najmniejszym stopniu na produkcję ani na produkty.
• Na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń systemy ROMEX® mogą być z powodzeniem
oferowane we wszystkich obszarach w zależności od potrzeb klienta.
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ROMEX® AG
Weidesheimer Str. 17
D - 53881 Euskirchen
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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

