COLDMIX

REPSTAR

®

Technisch gegevensblad

Reactieve gebruiksklare mix
voor koud gebruik
Voordelen
hardt snel uit
extreem standvastig
eenvoudig te verwerken, zonder
uitgebreide inzet van personeel en
apparatuur en bij elk weer

Verpakking
Ovalen kunststof emmer
25 kg, herbruikbaar
24 verpakkingen per pallet.

Opslag
COLDMIX REPSTAR® kan in de ongeopende, originele verpakking ca. 6 maanden
worden bewaard en is niet gevoelig voor
vorst. Aangebroken verpakkingen kunnen slechts kort worden opgeslagen,
omdat de luchtvochtigheid zorgt voor
uitharding van het mengsel.

Milieuvriendelijkheid
Oplosmiddelvrij, 100% recyclebaar
(asfaltrecycling)

Product
COLDMIX REPSTAR® is een krachtig reactief mengsel voor kleine beschadigingen
aan alle soorten verkeersoppervlakken. Het bestaat uit een mengsel van hoogwaardige steentjes en zand met korrelgrootte 0/4 of 0/8 en een polymeergemodificeerd
bitumineus bindmiddel met speciale toevoegingen en hechtmiddelen. COLDMIX
REPSTAR® is reactief en oplosmiddelvrij.

Toepassingsgebied
COLDMIX REPSTAR® hardt snel uit, is extreem standvastig en eenvoudig te verwerken.
Daarom kan het gebruiksklare COLDMIX REPSTAR®-mengsel ook zeer goed worden
gebruikt bij zwaar belaste oppervlakken.
Opvullen van boorgaten na monsterneming
Herstellen van gaten en vorstbreuken
Verhogen van opritten
Bodemegalisering

Verwerking en opmerking vind u op de achterzijde van dit gegevensblad.

Verwerking
De te behandelen oppervlakken moeten vrij worden gemaakt van losse onderdelen
en vuil. De ondergrond moet droog tot licht vochtig zijn.
COLDMIX BITUSPRAY® is uitstekend geschikt als hechtbodem, gesproeid op de
ondergrond en de zijflanken van de beschadigde oppervlakken.
REPSTAR® is eenvoudig in het beschadigde oppervlak te gieten. Voor een optimale
verwerking bij lage temperaturen moet het materiaal van tevoren op kamertempera
tuur worden bewaard.
COLDMIX REPSTAR® aanbrengen op een iets hoger niveau en verdelen, zonder het te
verdichten, vervolgens goed vochtig maken (ca. 1-2 liter water per emmer).
Gebruik voor het verdichten van het materiaal stampers of bij grote oppervlakte een
lichte wals of trilplaten.
Bij de inbouw van speciale koude mix is het inleggen van een voegband niet noodzakelijk!

Gebruik
Voor elke 1 cm inbouwdiepte is ca. 25 kg/m² materiaal nodig met het oog op de naverdichting. Bij verschillende ondergronden kunnen de te gebruiken hoeveelheden
licht afwijken.

Opmerking
Dit gegevensblad dient ter vervanging van alle eerdere technische informatie over
het product. Deze is hierbij ongeldig. De informatie is samengesteld op basis van
de nieuwste gebruikstechnieken. Houd er echter rekening mee dat er, afhankelijk
van de toestand van het bouwobject, afwijkingen van de in het gegevensblad om
schreven werkwijze nodig kunnen zijn. Voor zover er in het contract niet anders is
overeengekomen, is alle informatie op het gegevensblad vrijblijvend en daarmee
geen contractueel overeengekomen producttoestand. Wij behouden ons het recht
voor om de informatie op dit gegevensblad te allen tijde te kunnen wijzigen.
Aanvullend gegevensblad opvragen.

Wil u meer weten over
COLDMIX REPSTAR®? Kijk op de
website of mail ons: info@coldmix.nl.

Voorop in wegdekzorg
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