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SANERING av gamla stenläggningar 
på offentliga och historiska ytor

Problemet: Olycksrisk! Lösningen: Resistent mot fotsteg!

Före Efter

Med tiden blir varje stenläggnings- och plattyta oansenlig om den inte rengörs och underhålls regelbundet. Det
spirar gräs och mossa ur sandfogarna. Cementfogar förvittrar med tiden. Varje frost skadar fogarna vidare, de bri-
ster och spricker slutligen. Som lösningen utvecklade ROMEX® en speciell saneringsmetod som inte innebär nå-
gon kostnadskrävande upptagning och nyinstallation av stenläggningen.

Före Före Före

Efter Efter Efter

> Utan kostnadskrävande upptagning och nyinstallation av stenläggningen <

 



Beroende på stenläggningsytans beskaffenhet kan det användas en sopsugmaskin för att 
avlägsna det gamla fogmaterialet.

För att avlägsna ogräs ur fogarna och att förbereda
fogningen optimalt är det bäst att bearbeta fogarna med
en brännare på förhand.

ROMEX® - saneringsmetoden:

1. Rengöring av den gamla stenläggningen:
Noggrann rengöring av stenläggningsytan och fogarna till ett djup av ca. 3 cm, t.ex. med
speciella fogrengöringsredskap (ytterligare informationer på förfrågan) eller vanligen med
högtrycksvattenstråle och/eller tryckluft.



Blanda füllmaterialkomponenten med harts-/härdarekomponenten och vatten, häll blandningen
på tre eller fyra ställen på den vätta ytan.

Skut den färdigt blandade hårdfogen med en gummiskrapa noggrannt in i fogarna. Bearbet-
ningstid ca. 10 minuter vid en bearbetningstemperatur av +20°C. Efter ca. 10 minuter sopas
stenytan först med en grov kvast och slutrengörs därefter med en fin kvast.

Beakta också broschyrerna „ROMEX® – produktinformation ROMPOX® – D2000“ + “ROMEX®

- TEKNISKA INFORMATIONER & bearbetnigstips” samt bearbetningsfilmen „Sanering of gamla
stenläggningar“ på ROMEX® – DVD eller på internet på www.romex-pfm.de

Till slut sprutas stenläggningsytan grundligt
med en fin vattenstråle och sopas en gång till
med en våt, fin kvast.

Färdig yta!

2. Bearbetning av:

ROMPOX® - D2000
Den moderna hårdfogen



I talrika städer har ROMEX® – saneringsmetoden redan använts
framgångsrikt.

Kontakta oss gärna om Ni är intresserade av en prisvärd mönsteryta.
Er ROMEX® - handlare på platsen talar gärna med Er om en sådan yta.

Er kontakt:

Made in Germany

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28
E-Mail: info@romex-ag.de
Internet: www.romex-pfm.de

Unternehmensgruppe 
ROMEX® AG

Generalagent:

Flisby AB  578 75 Flisby  Tel 0380-802 00  Fax  0380-801 50   
e-mail mail@flisbyab.se  www.flisbyab.se




