DOSENASPHALT

EMULZNÍ SMĚS
NA OPRAVU POVRCHU

VE ZKRATCE
OBLASTI POUŽITÍ

Emulzní vysprávková souprava.

Opravy nerovností
Pro nerovnosti do 15 mm
Výplň širokých trhlin nebo spár
Zarovnání kolem povrchových armatur,
inženýrských sítí (šoupat, vpustí, poklopů)

Pro malé plochy a ruční opravy
25 kg směsi a 5 kg emulze
Zpracování za studena

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za
škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou
zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

DOSENASPHALT

EMULZNÍ SMĚS
NA OPRAVU POVRCHU
DOSENASPHALT je emulzní vysprávková sada složená ze směsi drtě frakce
0/4 a speciální asfaltové modiﬁkované emulze.
1

Do stavebního kolečka
nebo jiné vhodné nádoby
vysypat směs a vlít
emulzi, kterou je nutné
před otevřením
promíchat.
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Obě složky důkladně
promíchat.
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Rozetřít směs gumovou
stěrkou a zarovnat.
NEHUTNIT!

Po cca 90 minutách je
povrch pojízdný (v
závislosti na počasí).

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU
Povrch musí být mírně vlhký, zbavený nečistot, prachu
a mastnoty. Teplota během zpracování by měla být
nad 10°C.

Doba zpracování směsi je při teplotě 25°C řádově
v minutách. Opravovaný povrch je nutné mít
připravený dopředu. Směs nesmí být hutněna!

SPOTŘEBA
Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m2 cca
30kg směsi DOSENASPHALTU.

Po dokončení opravy je povrch
ihned pojízdný.

ÚDAJE O PRODUKTU
Produkt

DOSENASPHALT
emulze + drť 0/4

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně
dostupnými technickými čistícími prostředky.

Kód
produktu

68001

Balení

5 kg + 25 kg
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