Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.

Artikkelnavn

9723352

Reparasjonsasfalt Bøtte 20 kg

44 stk pr pall
Fleksibel permanent reparasjonsasfalt
Stivner ved støtvise trykk
Miljøvennlig produkt uten løsemidler
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Produktbeskrivelse
Potmix® Asphalt Repair brukes til raske og holdbare reparasjoner av veidekkeskader og
asfaltering av mindre flater. Asfaltmassen stivner under støtvise trykk – jo mer trykk, desto
hardere asfalt. Trafikk kan med fordel slippes til umiddelbart etter legging. Asphalt Repair
fungerer like bra om sommeren som om vinteren.
Asfaltmassen har en myk konsistens og stivner under komprimering og over tid. Produktet
krever ingen tilsetninger, spesielle verktøy eller tidligere erfaring med legging av asfalt.
Sammensetningen av asfaltmassen gjør at den ikke er klebrig eller farger av etter herding
og at den kan brukes hele året rundt.
Steinstørrelse er 2-8 mm, noe som gir en meget bra holdbarhet og et uteseende lik den
omkringliggende asfalten.

Fysiske data
Vekt:

20,00 kg

Volum: 22,06 dm3

Lengde: 293,00 mm
Bredde: 293,00 mm

Høyde: 257,00 mm

Teknisk beskrivelse
Steinstørrelse: 2-8 mm

Monteringsanvisning
Overflaten forberedes ved å gjøres ren og fylles med et bærelag av grus/sand som
komprimeres. La det være igjen plass med dybde 1–3 cm til asfalten. På vanskelige
overflater kan Potmix® Asphalt Primer brukes for ekstra god hefteevne. Asfaltmassen
legges på og komprimeres med støtvise trykk.

Driftsinstruks
Se sikkerhetsdatablad
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Vedlikeholds- og avfallsinstruks
Disponering av produkt
Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall.
Følg lokale forskrifter for avhending.
Resirkulering av produktet
Tomme, skylt beholdere returneres for resirkulering der det er praktisk mulig.
Transport av avfall
Klasse J (0) - Ikke miljø eller skadelig.

Tilhørende produkter
NRF-nr.

Artikkelnavn

9723351
9723353
9723355
9723356
9723405

Reparasjonsasfalt Bøtte 7 kg
Reparasjonsasfalt Sekk 22 kg
Reparasjonsasfalt Storsekk 1000 kg
Reparasjonsasfalt Primer sprayboks 600ml
ASFALTSTAMPER POTMIX 20X20CM 4,75 KG
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