Privalumai
n Taikoma visais metų laikai kai
temperatūra yra nuo -10 ° C iki + 45 °
C 5 ° C (nuo + 14 ° F iki +113 ° F), netgi
tada, kai pagrindas yra drėgnas.

TOK®-Fill Aqua 0/5

n Idealus

duobių remontui

n Reaktyvus,
n Be

greitai kietėjantis

tirpiklių

Taikymas
Pagrindas

Reikėtų vengti atviros liepsnos, nes ji gali

Esant temperatūrai netoli 0 °, medžiagos

Su TOK®-Fill Aqua remontuojamos vietos

sugadinti rišiklį. Asfaltas įrengiamas šiek tiek

kietėjimo laikas ilgesnis.

privalo būti be dulkių ir kitų prikibusių

aukščiau negu paviršiaus aukšti, medžiaga

dalelių. Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas.

tankinama naudojant volą ar vibro plokštę.

Siekiant geriasnio sukibimo, kontaktiniai

sutankinti sluoksniais iki 4cm, tam, kad geriau
Kietėjimą galima pagreitinti kruopščiai

paviršiai gali būti gruntuojami.

Remontinę medžiagą rekomenduojama
susitankintų visi duobės sluoksniai.

sumaišant mišinį su vandeniu prieš
Apdorojimo sąlygos

sutankinant. Iš karto po įrengimo paviršius

Apdorojimas yra įmanomas visomis oro

gali būti apkrautas. Esant ypač sunkaus

sąlygomis nuo -10 ° C iki +45 ° C (+14 ° F ir

transporto vietose, eismas turėtų būti

+113 ° F).

leidžiamas maždaug po 1 valandos.

Įrengimo instrukcija
Siekiant optimaliai naudoti esant žemai
temperatūrai, asfaltas turėtų būti laikomas
temperatūroje (maždaug nuo + 15 ° C iki 20 °
C (+59 iki +68 ° F)).

TOK®-Fill Aqua 0/5
Aprašymas
"TOK®-Fill Aqua" yra itin aukštos
kokybės asfaltas, skirtas smulkiems visų
kelių pažeidimų remontui.

Jis susideda iš aukštos kokybės skaldos ir
smėlio mišinio. Polimerais modifikuoto
bitumo su specialiais rišikliais.

Tiekimo forma
Plastikiniai kibirai 25 kg. 24 kibirai paletėje.
Nr.

Naudojimas

TOK®-Fill Aqua 0/5

"TOK®-Fill Aqua" naudojamas smulkių
pažeidimų remontui, kelio paviršiuose,
takuose, važiuojamosiose dalyse.

Griovelių užpildymui, gręžtinių skylių
užpildymui, puikiai tinka remontuoti
rampas ir t.t.

Produkto savybės

25 kg viename kibire, 24 kibirai paletėje (600 kg / paletėje), granuliuotė 0/5

100 71 056

Laikymas
Originalią pakuotę TOK®-Fill Aqua galima

Jei pakuotė jau buvo atidaryta, galiojimo

laikyti mažiausiai 18 mėnesių nuo pagaminimo

laikas smarkiai sutrumpėja.

datos.

Tech. duomenys

Vienetas

Grūdelių dydis mm

0/5

Taikymo temperatūra (aplinkos)

nuo -10 ° C iki +25 ° C (nuo + 14 ° F iki + 77 ° F) (net esant drėgnai dangai)

Tankis

apytiksliai 2,0 g / cm2

Sąnaudos

apytiksliai 80 kg / m2

Spalva

Juoda
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Medžiaga labai greitai kietėja po
įrengimo.

Remontinis asfaltas

Remontinis asfaltas

"TOK®-Fill Aqua" yra remontinis asfaltas, naudojamas užpildyti duobes ir kitus pažeidimus keliuose su asfalto danga.

Aplinka
TOK®-Fill Aqua nėra tirpiklių ir dėl savo

perdirbamas. Rišiklis nėra vandenyje

akmens anglių, deguto ir nehlorintų

sudėties yra visiškai

tirpus ir jame nėra

angliavandenilių.

www.dziromas.lt
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