REPHALT

REAKTIVNÍ
ASFALTOVÁ SMĚS

VE ZKRATCE
OBLASTI POUŽITÍ

Silniční vysprávková směs pro každou
opravu.

Oprava výtluků, překopů a rýh
Pojízdný ihned po dokončení opravy
Oprava podél obrubníků
Asfaltování kolem šoupat, vpustí a
poklopů
Opravy malých ploch, příjezdových cest
a parkovacích míst

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

Všestranné použití
Zpracování za studena
Aktivuje se vodou

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.

REPHALT

REAKTIVNÍ
ASFALTOVÁ SMĚS
REPHALT je za studena zpracovatelná reaktivní směs podle RVS 08.97.01pro různorodé opravy asfaltových povrchů.
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Pro optimální přilnavost je
doporučeno použít
asfaltovou emulzi (není
součástí dodávky) pro
přípravu plochy.

Směs nanést na
opravované místo a prolít
2 objemovými % vody.

Rozprostřít směs a
zarovnat cca 2cm nad
okolní povrch.

Směs důkladně zhutnit
pěchem nebo vibrační
deskou.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU
Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty.
Lze použít i při teplotách těsně nad 0°C.

Pro životnost opravy je rozhodující kvalita
zhutnění. V závislosti na tloušťce pokládky a
zrnitosti směsi se doporučuje pokládka ve
vrstvách.

SPOTŘEBA
Při průměrné tloušťce 1cm je spotřeba na 1m2 cca 25kg
REPHALTU .

Po dokončení opravy lze po povrchu opět
jezdil zhruba po 90 minutách.

ÚDAJE O PRODUKTU
Kód
produktu

Balení

Množství
na paletě

60000

25 kg

24 věder

REPHALT 0/8

60001

25 kg

24 věder

REPHALT® 0/2

60002

25 kg

24 věder

REPHALT® 0/11

60004

30 kg

27 věder

®

60005

14 kg

72 pytlů

®

REPHALT 0/8

60006

14 kg

72 pytlů

REPHALT® 0/2

60007

14 kg

72 pytlů

Produkt

REPHALT® 0/4
®

REPHALT 0/4

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně
dostupnými technickými čistícími prostředky.

Maximální tloušťka opravy v závislosti
na zrnitosti směsi.
fr. 0/2 max tl. 20 mm
fr. 0/4 max tl. 50 mm
fr. 0/8 max tl. 80 mm
fr. 0/211max tl. 100 mm
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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.

