Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα

Χρήσεις

Γενική περιγραφή

Για την µόνιµη και άµεση επισκευή λάκκων και φθορών σε:
• Αστικούς, επαρχιακούς, εθνικούς δρόµους και σε αυτοκινητόδροµους
υψηλών ταχυτήτων.
• Γέφυρες, χώρους στάθµευσης, αυλές εργοστασίων, νοσοκοµείων,
σχολείων κλπ.
• Διαµόρφωση εµποδίων σε δρόµους προσεκτικής κυκλοφορίας
(σαµαράκια), εξοµαλύνσεις σε χώρους parking (ράµπες)
• Επισκευή «καρότων» από δειγµατοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους,
• Επισκευή φθορών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα.

Το bitumix® είναι έτοιµο ασφαλτόµιγµα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό
υλικό. Εφαρµόζεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρµογής καθώς και η
ανάµιξη του υλικού. Είναι έτοιµο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν απαιτείται καµία προετοιµασία της επιφάνειας που θα εφαρµοστεί. Δεν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρµόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισµό ή ειδικευµένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασµένης
επιφάνειας, είναι άµεση.

Τρόπος εφαρµογής
• Απαιτείται καθάρισµα µε σκούπα και αποµάκρυνση των σαθρών υλικών
και στάσιµων νερών ή λάσπης από την λακκούβα.
• Γίνεται πλήρωση του λάκκου µε bitumix® χωρίς ανάδευση, όπως περιέχεται στο δοχείο επιδιώκοντας η στάθµη του υλικού να είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη στάθµη του υπόλοιπου οδοστρώµατος.
• Χρειάζεται καλό πάτηµα - συµπύκνωση της επιφάνειας,
(µε φτυάρι ή κόπανο ή κύλινδρο ή απλά µε ρόδα αυτοκινήτου) ιδιαίτερα
στις παρειές του λάκκου.

Κατανάλωση
Περίπου 23 kg ανά m2 ανά cm βάθους.
Συσκευασία και αποθήκευση
Το bitumix® µπορεί να αποθηκευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε στεγασµένο χώρο. Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία ή σάκους των 25 kg. Επίσης διατίθεται και χύµα κατόπιν παραγγελίας.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Το υλικό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν παρουσιάζει καµία τοξικότητα.

Το bitumix® δεν επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό ή
βροχή. Επίσης, παραµένει ελαστικό για µακρύ χρονικό διάστηµα µετά την
χρήση του χωρίς να δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία. Δεν
παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών-διαστολών, δεν αποκολλάται από το οδόστρωµα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των
αυτοκινήτων. Το υλικό είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων και
βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Προσβάλλεται
όµως από πετρελαιοειδή.

Κοκκοµετρική διαβάθµιση
Άνοιγµα
κόσκινου
(mm)

Μέθοδος
δοκιµής

9,50

100

6,35

90 - 100

4,75

50 - 65
10 - 25

2,36

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ποσοστό
διερχόµενου
(%)

1,18

ASTM C - 136

7 - 15

Φαινόµενη πυκνότητα χωρίς συµπύκνωση

1,4 gr/cm

0,60

4 - 10

Φαινόµενη πυκνότητα µετά από συµπύκνωση

2,3 gr/cm3

0,30

4-8

0,15

4-8

0,075

2-6

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό
κατά βάρος ξηρών αδρανών

ASTM D - 2172

3

5%

