S tudená obalovaná

asfaltová směs

25 kg

Jednoduchá aplikace:

Studená obalovaná asfaltová směs

Vyplnit směsí

Zhutnit směs

Okamžitá zpracovatelnost za studena
Aplikační teplota od -8°C do +40°C
Dodavatel pro ČR: DEHTOCHEMA-TN, a.s.
Pražská 870,
294 21 Bělá pod Bezdězem
Czech Republic
Tel.: +420 326 370 643
Fax: +420 326 303 538
www.dehtochema.cz

8 594071 388072

Důkladně vyčistit koštětem a vysušit

Asfaltová směs určená pro opravy vozovek, vyrobená ze speciálního pojivového
materiálu, ihned připravená k použití za studena. Při použití nevzniká odpad ani
žádné nebezpečí. Nanáší se rychle bez použití speciálního vybavení.
Použití: Výtluky na státních nebo obecných komunikacích, opravy mostů, parkovišť,
průmyslových zón aj. Opravy propadlých překopů silnic a kanalizačních vpustí.
Nářadí: lopata, hrablo, ruční pěch, válec nebo vibrační deska.
Pracovní postup: Z díry odstraňte veškerou vegetaci, volný materiál, případně sníh
a led. Stojící vodu vymeťte koštětem. Použijte množství obalované směsi potřebné
pro vyplnění díry a mírně navršte. Roztáhněte balenou směs pomocí lopaty nebo
hrabla. Zkontrolujte, zda materiál pokrývá veškeré rohy. Opravený povrch stlačte
zadní stranou lopaty nebo ručním pěchem, válem či vibrační deskou. Po zhutnění
zasypte kamenivem frakce 0/2, aby nedocházelo těsně po provedení opravy
k přilepování směsi na běhouny pneumatik projíždějících vozidel a tím k opětovnému
poškození povrchu vozovky. Napojení opravené části ke stávajícímu povrchu
vozovky proveďte pásem ARS 2 a ihned obnovte provoz. V jednom pracovním úkonu
lze opravit výtluk až do hloubky 5 cm, ve dvou krocích pak maximálně 10 cm.
K úplnému ztvrdnutí povrchu dojde do 10 dnů, podle tloušťky vrstvy. Spotřeba
přibližně 25 kg / 1m² povrchu, při tloušťce 20 mm.
Podrobné informace obsahuje Technický list č. 81.51.
Upozornění: Vhodné pro opravy o souvislé ploše do 1 m². Při použití v nízkých
teplotách hmotu den před použitím uchovávejte při teplotě nad 10 0C. Do hmoty
nepřidávejte žádné látky.
Bezpečnost: Dodržujte běžná hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Směs může být použitá pouze pro účely stanovené
v návodu pro použití.
Skladovatelnost: V originálních obalech po dobu 6 měsíců od data výroby.

