Műszaki adatlap

ASPHALTOS
Hideg aszfalt keverék azonnali útjavításokhoz
Leírás
Használatra kész hideg aszfalt keverék,
aszfaltutak vagy betonburkolatok kisebb
kátyúinak befoltozására. Nagy rugalmasságra
képes, anélkül, hogy megtörne, köszönhetően
a kiváló hőtáguló képességének. Remekül
tapad az alapfelülethez, s az autók gumijai
sem tesznek benne kárt. Remek ellenállással
bír a különböző időjárási körülményekkel és a
korosodással szemben. Egyszerű alkalmazást
biztosít, anélkül, hogy az alapfelületet elő
kellene készíteni, speciális felszerelések
használata sem szükséges. A javított
útburkolat azonnal átadható a forgalom
számára.
Alkalmazási terület

2. Alkalmazás
A javító keverék használatra kész, így nem
igényel semmilyen keverést sem. A kátyúkat
az eredeti burkolathoz képest 1-2 cm-rel túl
kell önteni az aszfalt keverékkel. Később, a
termék lapáttal, hengerrel, de akár egy autó
kerekével is megfelelően formálható. A javított
útburkolat azonnal átadható a forgalom
számára.
Anyagszükséglet
Kb. 21 kg/m2/cm
Csomagolás
Az ASPHALTOS 25 kg-os műanyag vödörben
kapható.

Alkalmas aszfalt vagy betonburkolat kisebb
hibáinak
(kátyú,
repedés)
gyors
helyreállítására. Ideális autópályák, országos
főutak, utcák, hidak burkolatainak, parkolók
vagy gyárak, iskolák, korházak, stb.
udvarainak a helyi javítására.

Gyártási dátumtól kezdve lezárt tárolóban 12
hónapig tárolható, száraz, fagymentes és
napsütéstől óvott helyen.

Műszaki adatok

Megjegyzés

Állag:

hideg aszfalt keverék

Szín:

fekete

Sűrűség:

1,75 kg/lit

Tárolás

A terméket bármely időjárási körülményben
lehet alkalmazni, kivéve esőben.

Tömörített anyag sűrűsége: 2,10 kg/lit
Alkalmazási hőmérséklet: -400C-tól +600C-ig
Felhasználási javaslat
1. Alapfelület
A javítandó felületet tisztítsuk meg portól,
zsírtól, illetve minden egyéb szennyeződéstől,
főleg a széleknél. A kátyúban ne hagyjunk álló
vizet. Ha a feltöltendő gödör 10 cm-nél
mélyebb, javasolt homok és sóder alapos
ledöngölése az alapban.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

