
• gereed voor gebruik uit de emmer
• geen contactlijm (primer) vereist;
• verwerking ook bij regen en vorst mogelijk
• onmiddellijk te belasten door ieder soort voertuig (zonder punt- en draaibelasting)
• opslag mogelijk.
• houdbaarheid 12 maanden

U hebt doorgaans slechts een bezem, bats en stamper nodig.

Voorbereiden: Verwijder vuilresten, water of ijsresten.
 Voor een optimaal resultaat raden wij aan de randen, indien nodig, iets uit te hakken.

Verwerken: De beschadigde plek iets verhoogd (ca. 15%) aanbrengen, egaliseren en verdichten, 
 zodat een lichte verhoging ontstaat nadat het is aangedrukt.
 Het materiaal mag niet over de randen steken.

Verdichten: Bij kleine beschadigde plekken is verdichting met  een handstamper voldoende.  
 Het uiteindelijke verdichten gebeurt  door het verkeer. Om die reden is het mogelijk  
 de gerepareerde plek onmiddellijk voor  verkeer zonder punt- of draaibelasting  
 vrij te geven.
 Voor beschadigde plekken met een grotere omvan  diepere gaten moet voor het  
 realiseren van een hoge beginsterkte een trilplaat of een mechanische stamper voor  
 het verdichten worden gebruikt.

 Verwerking bij omgevingstemperaturen tussen – 40 °C en + 60 °C

INSTAMAK ®- Reparatieasfalt hard langzaam uit! Het uitharden is afhankelijk van de omgevings-
temperatuur en de stabilisatie. Hoe beter de verdichting (overheen rijden of door machines), des te sneller hard 
INSTAMAK ®- Reparatieasfalt uit.

Afhankelijk van de weersomstandigheden raden wij aan het voltooide oppervlak af te zanden met brekerzand.
Minimale verwerkingseisen  korrelgrootte  0 / 3 (witte deksel) min. 10 mm tot 25 mm
en aanbeveling: 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 hoger de belastingsklasse, des te groter dient de korrelgrootte te zijn.
 ** Grotere inbouwdieptes zijn door laagsgewijze opbouw en machinale verdichting mogelijk.
 Gradatie 0 / 3 en 0 / 5 is ook leverbaar in de kleur rood

Neem de productbeschrijving evenals het veiligheidsblad in acht. 
(*) Oplossingsmiddelarm conform EU-verordening, omdat het gehalte < 1% van het totaal aan oplosmiddelen.
Deze productinformatie is opgesteld in overeenstemming met ons huidige informatieniveau. De gebruiker is verplicht te testen 
of het product geschikt is en kan worden toegepast voor het voorziene doel. Bij speciale toepassingen zullen wij u graag advi-
seren. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van kracht.
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Verwerkingshandleiding
INSTAMAK ® Reparatieasfalt  (oplosmiddel arm*)

Goede randafwerking Slechte randafwerking

optimaal! Goede randen Slechte randen
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