Direct overrijdbaar (zonder punt- en draaibelasting)
Voor het langdurig repareren van asfaltschade op
diversen wegen met verschillende verkeersbelastingen
Verwerkbaar bij temperaturen van – 40° to + 60°
ook bij regen
Permanente reparatie met asfalt van kabelsleuven,
putranden, wegopbrekingen e.d.
Opritten voor rolstoelgebruikers en mindervaliden
Verwerkbaar met warm asfalt

Het doet,
wat wij beloven
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INSTAMAK reparatieasfalt is een kant en klare asfaltmengsel voor het repareren van
asfalt- en betonoppervlakten. Het kan het gehele jaar door (ook bij regen) direkt uit een
25 kg emmer verwerkt worden. Het droog branden of voorstrijken van het reparatievlak
met een primer is niet noodzakelijk.
Hoogwaardige korrelgradaties volgens EN 13043 Polymeerbitumen in combinatie met
een speciaal mengsel en additieven garanderen een langdurige reparatie van schade op
autosnelwegen, provinciale en lokale wegen van diversen belastingsklassen conform
CE-markering.
INSTAMAK reparatieasfalt is verkrijgbaar in de korrelgrootte 0/3, 0/5, 0/8, 0/11,
en 0/16 mm en op aanvraag in een rode fractie, bijvoorbeeld voor rode fietspaden en
verkeersstroken.
Reparatieasfalt heeft een lange houdbaarheidsdatum, aangebroken emmers kunnen nog
enige weken nadien verwerkt worden. Eenvoudig na gebruik de deksel op de emmer
sluiten. Een vorstvije opslag is niet noodzakelijk.
Verwerkingsvoorbeelden:

Verdere informatie kunt u vinden op onze product- en veiligheidsbladen of maak een
afspraak met een vertegenwoordiger in de buurt.
Minimumverwerkingsconcentraties en aanbeveling
korrelgrootte 0/3 (witte deksel)
min. 10 mm tot 25 mm
korrelgrootte 0/5 (rode deksel)
min. 15 mm tot 35 mm
korrelgrootte 0/8 (groene deksel) min. 25 mm tot 50 mm
korrelgrootte 0/11 (blauwe deksel) min. 35 mm tot 80 mm *
korrelgrootte 0/16 (gele deksel)
min. 45 mm tot 120 mm *
*Hoe groter de belastingsklasse, des te groter dient de korrelgrootte te zijn. Grotere inbouwdieptes zijn door laagsgewijze
opbouw en machinale verdichting mogelijk.
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Verpakkingseenheid
PE-emmer à 25 kg
24 emmers op een
europallet à 600 kg.
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