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De kracht 
van ROMFIX®

Zorgeloos genieten met ROMFIX®-oplossingen

De prachtige oprit, de uitnodigende terrassen, de voetpaden in het park, de mooie 
nieuwe winkelstraat en zelfs de regionale wegen. U of uw organisatie heeft er veel 
over nagedacht, hard aan gewerkt en goed voor betaald. Dan wilt u dat het zo blijft. 
Jarenlang. Zonder onkruid, zonder vuil, zonder losliggende tegels, zonder insecten 
en zonder verzakkingen. Duurzaam, onderhoudsarm en met voldoende infiltratie. 
ROMFIX® biedt de oplossingen.

Groen hart
Als echte praktijkmensen uit het hoveniers- en infravak weten we hoe belangrijk het 
is dat groen en grijs in harmonie zijn. We weten ook hoe uitdagend dat is. Daarom 
ontwikkelen en leveren we sinds 2012 duurzame voeg- en drainagemortels en fun-
deringstechnieken. Vanuit een groen hart en met kennis en ervaring uit de praktijk.

Van snel product tot uitgebreid advies
Ons doel is om u zo lang mogelijk te laten genieten van uw project. Of dat nu een 
kleine voortuin is of het gehele straatwerk van een stadscentrum. Daarom bieden 
we een uitgebreid assortiment. Met makkelijk verwerkbaar invoegzand waarmee 
iedereen uit de voeten kan. Maar ook met volledige projectverzorging inclusief ad-
vies, fundering en uitvoering. Waarbij ons ROMFIX®-systeem ervoor zorgt dat elke 
ondergrond stabiel en draagkrachtig is. En elke voeg zorgt voor minder onkruid en 
minder onderhoud. Voor jarenlang zorgeloos genieten!

Projectadvies
Heeft u een nieuw project op de planning staan? We denken graag vanaf de start met 
u mee. Wij adviseren u, uw architect of ingenieursbureau over slappe bodemtech-
nieken, de meest geschikte fundering én de best passende voegoplossingen. Dat be-
spaart u gegarandeerd kosten op de lange termijn. Niet voor niets geven wij vijf jaar 
lang garantie* op onze systemen!

*Zie later overeenkomst voor voorwaarden
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INVEEG- EN VOEGZAND

Met weinig inspanning toch minder onkruid, insecten en 

straatvuil in uw tuin of park? Gebruik ons ROMFIX® inveeg-

zand of ROMFIX® voegzand. Ze zijn makkelijk te verwerken 

en geschikt voor terrassen, opritten en voetpaden. Geliefd bij 

doe-het-zelvers én professionals.

ROMFIX® inveegzand
Dit inveegzand heeft een hoge pH-waarde waardoor onkruid 

niet kan ontkiemen. Het is geschikt voor ieder type bestra-

ting en voegbreedte. Let op! ROMFIX® inveegzand wordt niet 

hard.

ROMFIX® voegzand
Het ROMFIX® polymeer voegzand is vooral opgebouwd uit 

milieuvriendelijke en natuurlijke grondstoffen. Een duurzame 

keuze. De polymeer toevoeging zorgt dat dit voegzand na ver-

werking uithardt en onkruid weert.

Een onkruidwerende omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | Inveegzand

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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ROMFIX® INVEEGZAND
Onkruidwerend inveegzand

Ongebonden inveegzand

Geschikt voor <1 mm voegbreedte

Bevat geen organische stoffen

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Per 20 kg verpakt

ROMFIX® VOEGZAND
Kant-en-klaar polymeergebonden voegzand

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Polymeergebonden inveegzand

Vanaf 1 mm voegbreedte

Minimaal 30 mm voegdiepte

Voor zware verkeersbelasting

Per 25 kg verpakt

VOEGZANDVERSTEVIGER
Verhoogt de druksterkte van ROMFIX® voegzand

Verstevigt het voegzand of inveegzand

Verkrijgbaar in 1 liter en 5 liter



KANT-EN-KLARE VOEGMORTEL

Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | Kant-en-klare voegmortel

Scan de QR-code voor 
meer informatie

Simpel en doeltreffend. De kant-en-klare voegmortels van 

ROMFIX® garanderen een mooie onkruidvrije voeg. U ver-

werkt het product direct na het openen van de vacuümver-

pakking. Doordat het in contact komt met water en zuurstof 

hardt de voegmortel uit. Dankzij de kleine verpakkingen van 

12,5 kg zijn de voegmortels ook geschikt voor kleine opper-

vlaktes.

Nieuw!
Vanaf 2023 zijn al onze verpakkingen duurzaam vervaardigd 

uit gerecycled plastic!
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ROMFIX® EASY
Kant-en-klare voegmortel

1-component voegmortel

Vanaf 5 mm voegbreedte

Minimaal 20 mm voegdiepte*

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Sterk waterdoorlatend

Per 12,5 kg verpakt

ROMFIX® EASY FIJN
Kant-en-klare voegmortel

1-component voegmortel

Vanaf 3 mm voegbreedte

Minimaal 20 mm voegdiepte*

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

98% natuurlijke en duurzame grondstoffen

Tot 3,5 ton verkeersbelasting per as

BEREKEN SNEL EN EENVOUDIG
HOEVEEL VOEGMORTEL U NODIG HEEFT OP:

WWW.ROMFIX.NL

Per 12,5 kg verpakt

*Bij verwerking op drainagemortel is een voegdiepte van 20 mm voldoende.



Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | 2-componenten voegmortel

2-COMPONENTEN VOEGMORTEL

Sterker spul nodig? ROMFIX® Pro, Pro+ of Pro+ Extra zijn 

enorm populair binnen de openbare ruimte en bij hoveniers 

en straatmakers. Onze 2-componenten voegmortels lenen 

zich perfect voor het voegen van onder andere gebakken be-

strating, keramiek, natuursteen (kasseien) en betonstenen. 

Ook courtstones worden steeds vaker voorzien van onze 

2-componenten voegmortel. De 2-componenten epoxyhars 

gebonden voegmortels zijn geschikt voor zware verkeersbe-

lasting tot wel 40 ton per as.

Scan de QR-code voor 
meer informatie

2-310-11

*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.

ROMFIX® PRO
Een van de populairste voegmortels onder professionals

2-component voegmortel

Vanaf 3 mm voegbreedte

Minimaal 20 mm voegdiepte*

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Waterdoorlatend

Tot 7,5 ton verkeersbelasting per as

Per 25 kg verpakt

ROMFIX® PRO+
Veel gebruikt op natuursteen en courtstones

2-component voegmortel

Vanaf 5 mm voegbreedte

Waterdoorlatend

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Tot 25 ton verkeersbelasting per as

Wordt geleverd inclusief zand

Per 27,5 kg verpakt

ROMFIX® PRO+ EXTRA
Voor extreme verkeersbelasting

2-component voegmortel

Vanaf 8 mm voegbreedte

Gering waterdoorlatend

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Tot 40 ton verkeersbelasting per as

Wordt geleverd inclusief zand

Per 28 kg verpakt

Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | 2-componenten voegmortel



Gebonden siergrind- en split met een duurzaam karakter | ROMFIX®-specials

Scan de QR-code voor 
meer informatie

ROMFIX®-SPECIALS

Op zoek naar extreme waterdoorlatendheid of enorme flexi-

biliteit? Oplossing nodig voor het binden van siergrind en 

-split? ROMFIX® ontwikkelde ook daarvoor een aantal spe-

ciale 2-componenten voegmortels.
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ROMFIX® DRAIN
Zeer hoge drainerende 2-componenten voegmortel

2-componenten voegmortel

Vanaf 3 mm voegbreedte

Minimaal 30 mm voegdiepte*

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Zeer waterdoorlatend

Per 25 kg verpakt
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ROMFIX® FLEXVOEG
Voor drukdetectie, dilatatie en trillingen

2-componenten voegmortel

Vanaf 5 mm voegbreedte

Minimaal 30 mm voegdiepte*

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs basalt

Hoge rekbaarheid 9,26%

Per 25 kg verpakt

ROMFIX® DRAINDECO
Siergrind- en splitbinder

2-componenten splitbinder

Minimaal 30 mm laagdikte

Per 3 kg of 30 kg verpakt

Bij uitstek geschikt voor:
- Boomspiegels
- Drupranden
- Parkeervakken
- Dakterrassen

Zeer water- en zuurstofdoorlatend

*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.

Gebonden siergrind- en split met een duurzaam karakter | ROMFIX®-specials



Een onkruidvrije tuin zonder verzakkingen met ROMFIX® | Kunstharsgebonden voegmortelEen onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | Cementgebonden voegmortel

CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL

Mag de voeg geen water doorlaten? Gebruik dan de cementgebonden voegmortels van 

ARDEX. Deze zijn resistent tegen strooizout, minerale olie, reinigingsmiddelen, hoge-

drukreinigers en hoge temperaturen. U kunt deze cementgebonden voegmortels zelfs 

verwerken bij lage temperaturen!

Scan de QR-code voor 
meer informatie

ARDEX FK NIEUW
Belastbare voeg voor binnen en buiten

Cementgebonden voegmortel

Voegbreedte vanaf 2  tot 12 mm

Minimaal 5 mm voegdiepte

Beschikbaar in de kleuren:

steengrijs basalt

Hoge mechanische belasting

Per 25 kg verpakt

ARDEX GK
Belastbare voeg voor binnen en buiten

Cementgebonden voegmortel

Vanaf 4 mm voegbreedte

Minimaal 5 mm voegdiepte

Beschikbaar in de kleuren:

neutraal steengrijs

Hoge mechanische belasting

Per 25 kg verpakt

PRODUCT DRUKSTERKTE VOEGBREEDTE VOEGDIEPTE WATERDOORLATENDHEID

ONKRUIDWEREND
INVEEGZAND

VOEGZAND

EASY

EASY FIJN

DRAIN

PRO

PRO+

PRO+ EXTRA

FLEXVOEG

DRAINDECO

ARDEX FK

ARDEX GK
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Ongelimiteerd

Voetgangers

< 1 mm

Vanaf 1 mm

N.V.T. Sterk*

Vanaf 30 mm* Sterk*

3,5t

Voetgangers

3,5 ton per as

25t
25 ton per as

Licht verkeer

25 ton per as

25 ton per as

Vanaf 5 mm

Vanaf 3 mm

Vanaf 5 mm

N.V.T.

Vanaf 2 mm-12 mm

Vanaf 4 mm

Vanaf 30 mm**

Vanaf 30 mm**

Vanaf 30 mm

Vanaf 30 mm

Vanaf 5 mm

Vanaf 5 mm

12 liter per minuut per m2*

Zeer sterk

*Waterdoorlaatbaarheid bij 10% voegaandeel **Voegdiepte bij tegels van 20 mm dik gecombineerd met ROMFIX® drainagemortel

1,7 liter per minuut per m2*

7,5t
7,5 ton per as

25 ton per as
25t

40 ton per as

Vanaf 3 mm

Vanaf 5 mm

Vanaf 8 mm

Vanaf 30 mm**

Vanaf 30 mm**

Vanaf 30 mm

2,3 liter per minuut per m2*

0,3 liter per minuut per m2*

0,015 liter per minuut per m2*

1,6 liter per minuut per m2*

0 liter per minuut per m2*

0 liter per minuut per m2*

3,5 ton per as Vanaf 3 mm Vanaf 30 mm** 4,5 liter per minuut per m2*3,5t

40t



Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | Ondergrond opbouw

Uw straatwerk
zo vast als

een huis
ROMFIX® borgt zelfs de stabiliteit van de allerdunste terrastegel.

Elke professional die staat voor vakwerk en kwaliteit weet: wilt u verzakkingen en 
losliggende bestrating voorkomen, dan is een goede fundering onmisbaar. Ver-
werk daarom tegels in ROMFIX® drainagemortel en verlijm ze met ons hechtmiddel. 
Voegt u daarna het straatwerk met ROMFIX® 2-componenten kunstharsgebonden 
epoxyvoeg? Dan geldt onze vijfjarige systeemgarantie!

Voordelen fundering uit drainagemortel
Een fundering uit drainagemortel geeft veel voordelen. Zo heeft de bestrating geen 
last meer van onafhankelijke verzakkingen omdat het is aangebracht op één grote 
waterdoorlatende betonplaat. Hierdoor zijn losliggende tegels, scheurende voegen 
en opsluitingen van het terras verleden tijd. Er is ook een belangrijk duurzaam voor-
deel: de laagdikte van de ondergrond kan tot wel 50% worden gereduceerd. Dat 
levert een grote besparing in voorbereidend grondwerk én in CO2-uitstoot door 
het verminderde aantal transportbewegingen.
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Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | Ondergrond opbouw

ONDERGRONDOPBOUW

ROMFIX® drainagemortel gecombineerd met ROMFIX® 

hechtmiddel geeft een stabiele basis voor vrijwel ieder type 

bestrating. Door het straatwerk te verwerken op deze drai-

nagemortel komen onafhankelijke verzakkingen nauwelijks 

voor. Hierdoor blijft de voeg op een stabiele manier intact en 

jarenlang in topconditie.

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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ROMFIX® BINDMIDDEL
Waterdoorlatende fundatielaag

Eenkorrelmortel

Vanaf 50 mm laagdikte

Meng met split fractiemaat 2-5 mm

Geschikt voor zware verkeersbelasting

Gas- en waterdoorlatend

ROMFIX® HECHTMIDDEL
Hechtbrug voor bestrating

Trascementhoudend hechtmiddel

Hecht straatwerk aan drainagemortel

Voorkomt losliggende bestrating

Onderdeel van 5 jaar systeemgarantie

Verpakt per 20 kg

ROMFIX® SILO
Speciaal voor de grootverbruiker

20 ton drainagemortel

Verkrijgbaar met en zonder trasmeel

Levering in gescheiden tweekamersilo

Inclusief plaatsing op het project

18-19

Verpakt per 20 kg

Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | Ondergrond opbouw



Een sterke verbinding tussen vrijwel iedere steensoort met ROMFIX® | Kit en lijm

Geen losse 
eindjes meer

Lijm ons daar maar op vast.

Een tuin, terras of openbare ruimte wordt vaak begrensd en aangekleed met mooie 
en functionele producten zoals (natuur)steenblokken. Met de lijm en kit van 
ROMFIX® zorgt u voor een fraaie afwerking met hoge treksterkte.
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Een sterke verbinding tussen vrijwel iedere steensoort met ROMFIX® | Kit en lijm

PU-LIJM, KIT EN STEENLIJM

Een mooie kwaliteit afwerking van uw project? Gebruik onze 
PU-lijm, polymeerkit en ons steenlijmpoeder. Makkelijk te 
verwerken en met een prachtige uitstraling.

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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ROMFIX® POLYMEERKIT
De populairste kit voor de professionals

Kant-en-klare polymeerkit

Hoogwaardige elasticiteit

Verpakt in 290 ml

Kleur kit: zwart

ROMFIX® PU-LIJM
Duurzaam elastisch en sterk

Doe-het-zelf met rietje

Ook met gun-aansluiting

Zeer snelle droogtijd

Verpakt in spuitbus van 500 ml

ROMFIX® STEENLIJM
De lijm voor ieder project

Cementhoudende steenlijm

Per 15 kg verpakt

22-23

Verpakt in 750 ml met PU-gun-koppeling

Kant-en-klaar

Een sterke verbinding tussen vrijwel iedere steensoort met ROMFIX® | Kit en lijm



Een onkruidvrije tuin zonder verzakkingen met ROMFIX® | Kunstharsgebonden voegmortelEen sterke verbinding tussen vrijwel iedere steensoort met ROMFIX® | Kit en lijm

ROMFIX® CLEANING WIPES
Handige schoonmaakdoekjes

Eenvoudig in gebruik

Kant-en-klaar

Huidverzorgend

Verpakt in handige dispenser

ROMFIX® GUN CLEANER
Krachtig reinigen van het PU-lijmpistool

Krachtig PU-resten reinigen

Snelle verdamping

Makkelijk te gebruiken

Universele verbinding

Verpakt in 500 ml

MORTEC® SOFT
Speciaal voegmiddel met fijne korrelstructuur

Voegmiddel op siliconenbasis

Spanningsreducerende voeg

Speciale fijne korrelstructuur

Vloer-, aansluit- en dilatatievoegen

Beschikbaar in de kleuren (mat):

neutraal steengrijs basalt

Dermatologisch getest

Let op! De voeg heeft een matte kleur

24-25

Scan de QR-code voor 
meer informatie



Een bodem zonder verzakkingen en wegafschuivingen met ROMFIX® | Funderingstechniek 26-27

Een stabiele
toepassing voor

iedere bodem
Zelfs op een niet-draagkrachtige bodem.

Een buitenruimte met een stabiele bodem zonder wateroverlast: u regelt het met 
ROMFIX®-producten. Met onze verschillende funderingstechnieken bieden we 
oplossingen voor funderingen op zowel draagkrachtige als niet-draagkrachtige on-
dergronden. Inclusief uitgebreide berekeningen, advies en waar nodig ondersteuning 
bij de uitvoering. Ons team van gespecialiseerde en (intern) opgeleide medewerkers 
brengt zelfs op verzoek het ROMFIX®-systeem vakkundig en emissieloos aan.



Een bodem zonder verzakkingen en wegafschuivingen met ROMFIX® | Funderingstechniek

HET ROMFIX®-SYSTEEM

Een van onze oplossingen voor een sterke fundering is het 
gepatenteerde ROMFIX®-systeem. Ontwikkeld vanuit onze 
jarenlange intensieve samenwerking met gerenommeerde 
ingenieursbureaus. Door nauwkeurige monitoring en analyse 
van resultaten is ons fundatiesysteem inmiddels een be-
wezen betrouwbaar en gevalideerd systeem.

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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NIET-DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND

OPBOUW VOOR ASFALT
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DRAAGKRACHTIGE ONDERGROND

1. Bodem
2. ROMFIX® R’Tex
3. ROMFIX® E’Grid
4. Fundatieaggregaat
5. ROMFIX® drainagemortel
6. ROMFIX® voegmortel
7. Verharding

1. Bodem
2. ROMFIX® R’Tex
3. ROMFIX® E’Grid
4. ROMFIX® R’Cel
5. (Lichtgewicht) fundatieaggregaat
6. ROMFIX® drainagemortel
7. ROMFIX® voegmortel
8. Verharding

1. Bodem
2. ROMFIX® R’Tex
3. ROMFIX® E’Grid
4. ROMFIX® R’Cel
5. (Lichtgewicht) fundatieaggregaat
6. Asfalt

Een bodem zonder verzakkingen en wegafschuivingen met ROMFIX® | Funderingstechniek



Een bodem zonder verzakkingen en wegafschuivingen met ROMFIX® | Funderingstechniek

BETONFUNDATIE MET AFSCHOT
1. Bodem
2. Betonvloer met minimaal 1,5% afschot
3. Drainagemat + ROMFIX® R’Tex
4. ROMFIX® drainagemortel
5. Verharding
6. ROMFIX® voegmortel

BETONFUNDATIE ZONDER AFSCHOT

1. Bodem
2. Betonvloer zonder afschot
3. Zandcement met 1,5% afschot
4. Waterkerend doek
5. Drainagemat + ROMFIX® R’Tex
6. ROMFIX® drainagemortel
7. Verharding
8. ROMFIX® voegmortel

CHECK DE VOLLEDIGE INFORMATIE
OP ONZE WEBSITE:

WWW.ROMFIX.NL
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ROMFIX® BETONFUNDATIE

Traditioneel wordt er voor betonfundaties veel gewerkt met 

gesloten vochtwerende systemen. Op de lange termijn kan 

daarin vocht binnendringen met grote problemen tot gevolg. 

In de unieke ROMFIX® BETONFUNDATIE laten wij wél vocht 

toe. Daarmee behoort losse verharding definitief tot het 

verleden.

Scan de QR-code voor 
meer informatie

30-31Een bodem zonder verzakkingen en wegafschuivingen met ROMFIX® | Funderingstechniek



Een onkruidvrije tuin zonder verzakkingen met ROMFIX® | Kunstharsgebonden voegmortelEen bodem zonder verzakkingen en wegafschuivingen met ROMFIX® | Funderingstechniek

R’TEX
Non-woven geotextiel

Waterdoorlatend 86l/m2/sec

Zanddichtheid 70 micron

Gewicht 150 gr per m2

Rol breedte 2, 4 en 6 meter

E’GRID
Geogrid met vaste knooppunten

Reduceert zetting en grondroering

Gewicht van 300 gr per m2

Maasafstand 36 mm x 40 mm

Afmeting 3,90 m x  51,3 m (200 m2)

R’CEL
Draagkrachtige cellenstructuur

Voorkomt afschuiving van de fundatie

Leverbare hoogte 100 mm/150 mm/200 mm

Standaard secties 20 m2 en 34,6 m2

Maatwerk mogelijk

ONDERDELEN

Leverbaar in de kleur wit

Leverbaar in de kleur zwart

Leverbaar in zwart, bruin, grijs en groen

DRAINAGEMAT
Ontkoppelingsmat

Waterafvoerend

Onafhankelijke werking

ONDERDELEN

32-33

VULMATERIAAL

Welk vulmateriaal/ophoogmateriaal is geschikt voor uw project? Wij berekenen voor u 

welke gewichtscompensatie nodig is voor uw project. 

Deze tabel helpt u op weg:

MATERIAAL KG/M3 DROOG KG/M3 VOCHTIG VERDICHT

ARGEX 340 kg/m3 750 kg/m3

BIMS 750 kg/m3 1.250 kg/m3

GLASSCHUIM 225 kg/m3 300 kg/m3

FLUGSAND 1.600 kg/m3 2.100 kg/m3

VULMAGRAN 1.150 kg/m3 1.300 kg/m3



Alleen de beste materialen voor de verwerking van onze producten | Gereedschappen

Als specialisten in ons vakgebied weten we dat goed gereedschap het halve werk 
is. Ons aanbod verwerkingsmaterialen is dan ook uitgebreid getest in de praktijk 
en zorgvuldig samengesteld. Voor een optimale verwerking hebben wij onze eigen 
handvaten ontwikkeld. Die zorgen dat de functionaliteit van ieder product goed 
naar voren komt.
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Goed gereedschap 
is ‘t halve werk

Aan de spullen mag het niet liggen.



GEREEDSCHAPPEN

RUBBER TREKKER VOEGBEZEM KOKOSBEZEM

HANDVEGER EN BLIK

MORTELMOLEN

BLOKKWAST VOEGROLLER

TROMMEL STEEL

GEREEDSCHAPPEN

VOEGKRUIS 3 MM-5 MM-8 MM T-VOEGKRUIS 3 MM-5 MM-8 MM HOGE VOEGKRUIS  3 MM-5 MM

SPONS

KITPISTOOL

LIJMKAM RUBBER FLAP

PU-GUN CHECK ONZE WEBSITE!

Verpakt per 100 stuks Verpakt per 100 stuks Verpakt per 50 stuks

36-37Alleen de beste materialen voor de verwerking van onze producten | Gereedschappen



Een onkruidvrije omgeving zonder verzakkingen met ROMFIX® | De zekerheden

De zekerheden 
van ROMFIX®

Vakwerk tot in de details.

5 JAAR SYSTEEMGARANTIE
Onze systemen werken. Bewezen en gevalideerd. Vanuit 
die overtuiging geven wij u een stevige garantie. Verwerkt 
u de ROMFIX® 2-componenten voegmortel op de juiste 
manier en combineert u deze met de ROMFIX® drainage-
mortel & ROMFIX® hechtmiddel? Dan krijgt u een certifi-
caat voor vijf jaar lang garantie op onze producten.

ERKEND VERWERKER
Onze producten verdienen de beste specialisten. Daarom 
zijn er in Nederland erkende ROMFIX®-verwerkers. Deze 
professionals hebben kennis van zaken dankzij uitgebreide 
producttrainingen. Zij verwerkten bovendien het 
ROMFIX®-pakket al meerdere malen op de juiste manier. 
Deze erkende verwerkers kunt u met een gerust hart inzet-
ten!

ERKEND DEALER
Onze ROMFIX®-producten zijn ook bij erkende dealers ver-
krijgbaar. Zij hebben de juiste kennis van ons assortiment 
en geven u het beste advies.
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