COLDMIX

ASFALTSLEM
Gebruiksklaar bitumineus
mortel op emulsiebasis
COLDMIX ASFALTSLEM is een gebruiksklaar bitumineus mortel op
emulsiebasis met extra opvulmiddel, vrij van toegevoegde oplos
middelen. Het product dient voor de afdichting van poriën en
voor de productie van beschermende oppervlaktelagen op asfalten betonbodems, vooral op rijbanen, snelwegranden, bouw
routes (bijv. afdichting van de binderlaag), wandel- en fietspaden,
schoolpleinen, inritten etc. Een tijdig aangebrachte oppervlaktebeschermlaag voorkomt beschadigingen aan de ondergrond
door vocht en door andere effecten van weer en verkeer.

Productvoordelen
Voor het visueel opwaarderen van asfalt- en betonoppervlakken
Met water verdunbaar en sneldrogend
Gebruiksklaar met vulmiddelen
Voor het afdichten van verse ruwe asfaltlagen
Voor het beschermen van afgereden en verouderde asfaltlagen

Toepassingsgebieden, verwerking en verpakkingsgrootte vind u
op de achterzijde van deze datasheet.

Wil u meer weten over
COLDMIX ASFALTSLEM? Kijk op de
website of mail ons: info@coldmix.nl.
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Toepassingsgebieden
COLDMIX ASFALTSLEM dient voor de afdichting van poriën en voor de productie van bescher
mende oppervlaktelagen op asfalt- en betonbodems, vooral op rijbanen, snelwegranden, bouwroutes (bijv. afdichting van de binderlaag), wandel- en fietspaden, schoolpleinen, inritten etc.

Verwerking
De verwerking moet plaatsvinden bij warm en droog weer. Het werkoppervlak zelf (zo ruw
mogelijk) moet vrij zijn van vuil en losse deeltjes en moet daarom voor de behandeling met een
hogedrukspuit worden gereinigd. Verse asfaltlagen kunnen zonder bijzondere voorzieningen
worden bedekt. Gegoten asfalt, asfaltbeton 0/5 en beton zijn vanwege hun afgesloten oppervlak niet geschikt als ondergrond. Roer COLDMIX ASFALTSLEM goed door, verdun het eventueel
met water, breng het aan op het werkoppervlak en verdeel het met een rubberen schuiver of
een handbezem.
Verwerkingstemperatuur: bodemtemperatuur min. + 10°C, droog
De droogtijd van COLDMIX ASFALTSLEM hangt af van de weersomstandigheden. Dit zijn referentiewaarden bij goede omstandigheden:
Bodemtemperatuur in °C: 		
32
22
12
Buitentemperatuur in °C: 		
18
17
14
Relatieve luchtvochtigheid in %:
50
60
80
Droogtijd in uren, ca.: 		
0,5
1,0
> 4,0

Verpakkingsgrootte
Kunststof emmer 30 kg
14 verpakkingen per pallet
Lees ook het technische gegevensblad!
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