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Technische Eigenschappen

Verwerkingstijd Onbeperkt.

Belastbaar Direct na verdichten.

Laagdikte Afhankelijk van gradatie.

Verbruik
12,5L per emmer à 25kg

~ 1m2 1 cm dik per 25 kg.

Gradaties 

Standaard 0-6

In verband met eigen productie ook  

andere korrelgrootte snel leverbaar.

 

0-6  20-40 mm laagdikte

0-8  25-50 mm laagdikte

0-11  30-70 mm laagdikte 

Kleur
Zwart

Verpakking
Zak 25 kg / 40 stuks per pallet 

Emmer 25 kg / 36 stuks per pallet

Opslag en houdbaarheid 

(ongeopende verpakking, niet in de zon)
Zak: minimaal 6 maanden houdbaar.

Emmer: 12 maanden op beschutte plaats met 

temperaturen tussen 5° en 25°C.

Duurzaam Koudasfalt

Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer of zak repareren van 

asfaltschades. Dit all-round reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse 

soorten schades eenvoudig en kosten-effectief te herstellen. 

Doordat Koudasfalt langdurig flexibel blijft is het bij uitstek geschikt om werking 

en zetting van asfalt op te vangen. Direct na het aanbrengen en verdichten kan 

de weg weer worden opengesteld voor verkeer.

Toepassingen
•  Uitvullen van gaten en verzakkingen

•  Reparatie van sleuven

• Aansluiting van asfalt op klinkerbestrating

Verwerking

1. Maak de ondergrond vrij van losse delen met bijv. een handbezem.

2. Breng de Bitumen kleefprimer aan op het oppervlak.

3. Verdeel het koudasfalt en houd hierbij ongeveer 10% overhoogte aan.

4. Strooi het oppervlak licht af met wat scherp zand.

5. Verdicht het Koudasfalt met een asfaltstamper of trilplaat.

6. De reparatie is voltooid en direct overrijdbaar!

Voordelen
√ Kant-en-klaar product

√ Eenvoudig aan te brengen

√ Uitstekende hechting

√ Blijvend stroef oppervlak
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