termék adatlap
Kereskedelmi forgalomba hozatal neve:

Rapid Aszfalt – Prémium hidegaszfalt
Műszaki leírás

Alkalmazási területek

A Rapid Aszfalt Prémium
hidegaszfalt keveréke
egy felhasználásra kész,
bitumenes keverék. Az
anyag homok és murva
adalékanyagokból készül.
Az adalékanyagokat
bitumen és olaj köti össze.
Ezek a kötőanyagok teszik
használhatóvá a terméket
még hónapokkal, évekkel
(24 hónappal) a csomagolás
megbontását követően is. A
Prémium hidegaszfalt nyári és
téli felhasználásra egyaránt
egyféle összetételben és 11-es
szemcseméretben kapható.
Állagát tekintve az anyag
tixotróp, mechanikus hatás,
tömörítés hatására összeáll,
betömörödik.

Használata főként útkarbantartásra, kisebb kátyúk megszüntetésére,
kis felületek felújítására és javítására, valamint rések kitömésére
ajánlott. Gyorsan és könnyedén teríthető, nem igényel szakértelmet,
és egy szintre hozza az egyenetlen felületeket. Városi és külvárosi
környezetben egyaránt ellenáll a járművek által a főútvonalakon és a
mellékutakon keltett hatásoknak.

Alkalmazási módok
A Rapid Aszfalt Prémium hidegaszfalt keverék használatra kész
állapotban kapható, de a felhordásához tiszta felületre van szükség.
A termék nem igényel alapozást. A beépíteni kívánt felület lehet 5-6
cm-nél vastagabb, de ebben az esetben 3-5 cm-enként tömöríteni
szükséges, amelyeket a tartósság eléréséért nagyon alaposan
tömöríteni kell. A termék akkor köt meg véglegesen, amikor a felülete
tömörré válik. A forgalom korlátozását követően alaposan tömöríteni
kell az anyagot úthengerrel, lapvibrátorral vagy egyéb tömörítő
eszközzel, de akár maga a forgalom is azonnal ráengedhető, a járművek
által kifejtett nyomás által tömörítve. A felület nem igényel utólagos
homok hintést. A műveletek befejeztével a gépjárművek rögtön igénybe
vehetik az úttestet.

1. Termékjellemzők
Halmazállapot

Szilárd

Szín

Fekete

Térfogatsúly

2505 kg/m3

Anyagigény

Hozzávetőleg 20 kg/m2 a tömörítendő felület minden centiméterére vetítve

Felhordási hőmérséklet

-20 °C – +60°C

Plasztifikátor adalék

nem szükséges

Hasznos rétegvastagság

minimum 2 cm/ maximum 12 cm

2. Anyagösszetétel
Adalékanyagok

Válogatott anyagok (mészkő liszt és magas minőségű murva kavics)

Kötőanyag

Bitumen, olaj származék

Bitumen folyósító

Plasztifikátorok és adalékok

3. Kiszerelési egység, tárolás, szerszámok tisztítása
Zsákok

20 kg zsákok, geotextíliából amely biológiai úton lebomlik

Tárolás

Tárolási körülményekre feltételek nincsenek, de a következő javallott:
Száraz helyen tárolni, erős napsugárzástól és magas hőmérséklettől
illetve fagytól védve.
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