FIXS KOUDASFALT
REPARATIEMIDDEL VOOR ASFALTSCHADES
VOORDELEN
• Snelle uitharding			
• Eenvoudig aan te brengen		
• Uitstekende hechting		

• Gebruiksklaar
• Milieuvriendelijk
• Direct belastbaar

PRODUCT
Fixs Koudasfalt is een duurzaam koudbereid koudasfalt.
TOEPASSING
Fixs Koudasfalt is kant-en-klaar voor het direct vanuit de emmer repareren van asfaltschades.
Dit allround reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse soorten schades eenvoudig en
kosteneffectief te herstellen. Doordat Fixs 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. Bij slechte (beton)ondergronden is het
advies om deze voor te strijken met Fixs Bitumen Voorstrijk.
EIGENSCHAPPEN
- Zeer snel en gemakkelijk te verwerken
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende hechting
- Blijvend stroef oppervlak
- Onbeperkte verwerkingstijd
- Laagdikte 20-40 mm
- Belastbaar direct na verdichten
- Niet belastend voor het milieu. Bevat geen teer of schadelijke vluchtige stoffen
VERWERKING
Ondergrond:
1. Reparatieplek schoonvegen
2. Voorbehandelen met kleefprimer voor optimale hechting
3. Koudafalt gelijkmatig verdelen en aandrukken
4. Licht afstrooien en verdichten met een handstamper of trilplaat
5. Afstrooien met zand
VERPAKKING
- Artikelcode 211630
- Inhoud: 25 kg
OPSLAG EN STABILITEIT
Koel bewaren.
Emmer: minimaal 12 maanden houdbaar
INFORMATIE-AANVRAAG
De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar voor de professionele verwerker:
- Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Technische kenmerken
Verwerkingstijd

onbeperkt

Laagdikte

20-40 mm

Verwerkingstemperatuur

vanaf -20°C

Belastbaar

direct na verdichten
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld,
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de
ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op
al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

