VerguMix
SUPER MAK
Parandusasfalt
-

kasutusvalmis
lahustivaba
asfalt- ja betoonaluspindade jaoks
vähekahanev
kruntimine ei ole nõutav
kohe ülesõidetav
vastupidav külmumis-sulatussoolade
toimele
vettpidav

VerguMix
SUPER MAK TURBO
Parandusasfalt
-

kasutusvalmis
lahustit sisaldav
asfalt- ja betoonaluspindade jaoks
vähekahanev
kruntimine ei ole nõutav
kohe ülesõidetav
vastupidav külmumis-sulatussoolade
toimele
vettpidav
kiiresti kõvanev

Tüübid
Fraktsioon 0 – 3 mm
Kihi paksus 10 – 30 mm

Tüübid
Fraktsioon 0 – 3 mm
Kihi paksus 10 – 30 mm

Fraktsioon 0 – 5 mm
Kihi paksus 20 – 60 mm

Fraktsioon 0 – 5 mm
Kihi paksus 20 – 60 mm

Tehnilised andmed
Kasutusaeg 30 minutit, võib paigaldada
niisketes tingimustes ja
madalatel temperatuuridel
Materjali temperatuur 5°C – 20°C
Tihendusaste 50%
Polümeeridega modifitseeritud

Tehnilised andmed
Kasutusaeg 30 minutit
Ümbritseva keskkonna ja maapinna
temperatuur - 20°C - +40°C
Materjali temperatuur 5°C – 20°C
Tihendusaste 50%
Polümeeridega modifitseeritud

Ohtlike ainete kohta kehtiva määruse
kohaselt ei loeta ohtlikuks materjaliks.

Ohtlike ainete kohta kehtiva määruse
kohaselt ei loeta ohtlikuks materjaliks

Kasutamine
Aluspind tuleb põhjalikult puhastada, lahtised
osakesed, jää ja seisev vesi tuleb eemaldada.
Asfaldiga SUPER MAK tuleb täita umbes 50%
üle servade st, et näiteks 30 mm paksuse kihi
puhul peab asfalti paigaldama 15 mm üle
serva. Järgnevalt tihendada käsitambiga või
veel parem vibroplaadiga (vibrolatiga).
Valmis pind tuleb üle puistada liiva või peene
killustikuga. Teataval juhul vajalikke
järgnevaid kattekihte tohib peale kanda alles
14 päeva möödudes.

Kasutamine
Aluspind tuleb põhjalikult puhastada, lahtised
osakesed, jää ja seisev vesi tuleb eemaldada.
Asfaltiga SUPER MAK tuleb täita umbes 50%
üle servade st, et näiteks 30 mm paksuse kihi
puhul peab asfalti paigaldama 15 mm üle
serva. Järgnevalt tihendada käsitambiga või
veel parem vibroplaadiga (vibrolatiga).
Valmis pind üle puistada liiva või peene
killustikuga. Teataval juhul vajalikke järgnevaid
kattekihte tohib peale kanda alles 14 päeva
möödudes.

Kulu
1 ämber 1 m² kohta 20 mm paksuse kihi korral
Ladustamine
Külma ja päikese eest kaitstult suletud
nõudes 12 kuud.
Pakitud
24 x 30 kg plastikämbrit euroalusel.

Kulu
1 ämber 1 m² kohta 20 mm paksuse kihi korral
Ladustamine
Külma ja päikese esst kaitstult suletud nõudes
8 kuud.
Pakitud
24 x 30 kg plastikämbrit euroalusel

