
Technický list 

ASPHALTOS

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a 
vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k 
aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je 
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu 
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest

Popis

Ihneď použitelná studeneja asfaltová zmes  
pre spleť malých dier na asfalte alebo 
betónovej zámkovej dlažby. To umožňuje 
vysokú flexibilitu, bez toho by bola 
popraskana kvôli kontrakčním účinkom. Má 
vynikajúcu priľnavosť k podkladu, pričom 
nepoškodzuje pneumatiky. Vyznačuje sa 
vysokou odolnosťou voči poveternostným 
podmienkam a starnutiu. Zaisťuje jednoduchú 
aplikáciu bez nutnosti prípravy podkladu a 
bez nutnosti špeciálneho zariadenia. Dlažba 
môže byť uvedená do prevádzky ihneď.

Oblasť použitia

Vhodné pre rýchle obnovenie drobného 
poškodenia (výmole, trhliny atď) na asfalte 
alebo betónovej zámkovej dlažby. Ideálne pre 
lokálne opravy na diaľniciach, poľných ciest, 
ulíc, mostoviy, rovnako ako na priemyselných 
dvoroch, školách, nemocniciach atď.

Technické údaje

Forma: Studena asfaltová zmes
Farba: čierna
Hustota: 1,75 kg/lit 

Hustota stračenej 
zmesy:    2,10 kg/lit 
Teplota pri aplikáci:  od -400C do +600C 

Directions for use 

1. Substrát
Oblasť, ktorá sa obnovuje musí byť čistá, bez 
prachu, mastnôt, uvoľnených častíc atď, a to 
najmä v jeho obvode. Tiež musí byť bez 
stojacej vody. V prípade, že hĺbka opravy 
presahuje 10 cm, odporúča sa pokryť pieskom 
alebo jemným strkom a poriadne zatlačiť.

Zmes je ihneď pripravená na použitie. Výmoľ 
sa naplní asfaltovou zmesou tak, aby 
presiahla 1 - 2 cm nad úroveň. Potom sa 
zmes riadne zhutní lopatou, valčekom alebo 
dokonca s pneumatikami vozidla. Opravený 
podklad je ihneď prevádzky schopný.

Spotreba

Cca. 21 kg/m2/cm na vrstvu. 

  Balenie
ASPHALTOS je dodávaný v 25 kg plastových 

nádobách.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých 
obaloch na miestach chránených pred 
vlhkosťou, mrazom a priamym slnečným 
žiarením

Poznámky
Produkt môže byť aplikovaný za akýchkoľvek 

poveternostných podmienok, s výnimkou 

dažďa. 
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