
   

 

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.

OECOPHALT    pytel

STUDENÁ ASFALTOVÁ
SMĚS FRAKCE 0/4

VE ZKRATCE

OBLASTI POUŽITÍ

Oprava výtluků, výmolů a překopů

Oprava do 1m a tloušťky 100 mm2

Studená obalovaná směs pro opravu

 Použitelná za každého počasí

 Cenově dostupná a výhodná

 Ekologická

 Zpracování za studena

výtluků, založená na emulzní bázi.

http://www.vialit.cz


Vyčistit výtluk od všech 
nečistot a mastnoty.

Vysypat OECOPHALT   
do výtluku.

R o z p r o s t ř í t  s m ě s  a 
zarovnat cca 1cm nad 
okolní povrch.

Zhutnit pěchem nebo 
vibrační deskou.

www.vialit.cz
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Produkt Balení

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty.

Lze použít za jakéhokoliv počasí a teploty.

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m cca
25kg směsi OECOPHALT.

 

 

 

 

  

  

OECOPHALT  KMG
pytel

58903     25 kg          40 pytlů
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OECOPHALT  KMG  je ekologická za studena zpracovatelná obalovaná 
směs, založená na emulzní technologii.

PŘEDPOKLADY PRO APLIKACI

SPOTŘEBA

ÚDAJE O PRODUKTU
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Množství
na paletě

Kód
produktu

   

OECOPHALT    pytel

STUDENÁ ASFALTOVÁ
SMĚS FRAKCE 0/4

v kartuši.

 Ihned po dokončení opravy lze po povrchu
   jezdit.

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně 
dostupnými technickými čistícími prostředky

OECOPHALT  KMG zůstává plastický
     po dobu 2-3 dnů, než vytvrdne.

Životnost je 12 měsíců od data 
výroby.

Po otevření je nutné směs 
ihned zpracovat.
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