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STABILISATIEMAT   •   DRAINAGEMORTEL   •   VOEGMORTELS   •   DRAINDECO



1 Bodem
2 Vliesdoek
3 ROMFIX® E’grid
4 Menggranulaat
5 ROMFIX® drainagemortel
6 ROMFIX® voegmortel
7 Bestrating

1. Duurzame systeemgarantie op bestrating en onderbouw
2. In uitgeharde vorm 100% milieuvriendelijk
3. Geen onkruidgroei door de voegen heen
4. Vorst- & strooizoutbestendig
5. UV- en weerbestendig
6. Duurzaam consistente kwaliteit van de voeg
7. Voorkomt zettingen van de bestrating

Bij toepassing van ROMFIX® drainagemortel in combinatie met ROMFIX® voegmortel 
PRO, PRO+ of PRO+EXTRA en verwerkt volgens aangegeven verwerkingsvoorschriften.

Nooit meer onkruid tussen uw straatwerk en mini-
male kans op verzakking? Het kan. Met de producten 

van ROMFIX®.

Van tuinterras tot openbare weg: onze zelf 
ontwikkelde producten zijn van de hoogste kwaileit.

Meer weten?
Neem contact op met 

onze experts.

Duurzame, onkruidvrije bestrating met minimale on-
derhoudskosten, waarbij het water snel in de bodem 
kan infiltreren? Met ROMFIX® drainagemortel legt u 
letterlijk de juiste basis.

De drainagemortel heeft een extreem hoge waterdoor-
latendheid. Dat maakt het geschikt voor nagenoeg alle 
grondsoorten. Met drainagemortel kunt u een water-
doorlatende, gebonden bedding realiseren voor zowel 
lichte als zware belasting.

Bindmiddel
voor drainagemortel
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pakket  3 cm sterkDraindeco

Product Belasting Voegbreedte Voegdiepte Waterdoorlatend-
heid

Bindmiddel 
voor

drainagemortel

Voegzand

Easy

Drainvoeg

PRO

PRO+

PRO+ EXTRA

tot 40 t

tot 3 t

tot 7,5 t

tot 25 t

tot 40 t

pakket  3 cm

 1 mm

 5 mm

 5 mm

 3 mm

 5 mm

 30 mm

 30 mm

 30 mm

 30 mm

sterk

sterk
12 ltr/min/m²

 zeer sterk
15 ltr/min/m²

 gering
2,3 ltr/min/m²

  zeer gering
0,3 ltr/min/m²

 8 mm  30 mm   zeer gering
0,015 ltr/min/m²

 30 mm sterk
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5 Jaar systeemgarantie

Kies de juiste voegmortel

Doordachte oplossing
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