Reparationsasfalt
- en stærk og vedvarende løsning!

Uden brug af gasbrænder
Trafikbelastes straks
Spar tid og penge

Regn og frost er ingen hindring!
Scan QR koden med din
SmartPhone og læs mere
om reparationsasfalt.
Hent en gratis app til din
SmartPhone i iTunes Store
eller Android market.

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Den bedste løsning

Telefon: +45 7516 9029

Fax: +45 7516 9405

www.lauridsen-hi.dk

info@lauridsen-hi.dk

INSTAMAK Reparationsasfalt
Pr o d u k t i l l u s t ra t i o n

Pr o d u k t b e s k ri ve l s e

Ko r n s t r.

R e p. d y b d e

Va r e n r.

Tu n n r.

INSTAMAK
Reparationsasfalt
25 kg. ekstra fint asfalt (hvidt låg)

0 - 3 mm

10 - 20 mm

490840503

5244052

25 kg. fint asfalt (rødt låg)

0 - 5 mm

15 - 30 mm

490840505

5244053

25 kg. asfalt (grønt låg)

0 - 8 mm

25 - 40 mm

490840508

5244054

25 kg. grov asfalt (blåt låg)

0 - 11 mm

35 - 60 mm

490840511

5244055

25 kg. ekstra grov asfalt (gult låg)

0 - 16 mm

50 - 80 mm

490840516

1453366

INSTAMAK
PA Drænsasfalt
25 kg. asfalt (grønt låg)

0 - 8 mm

25 - 40 mm

490841508

1504406

25 kg. grov asfalt (blåt låg)

0 - 11 mm

35 - 60 mm

490841511

1504408

25 kg. ekstra grov asfalt (gult låg)

0 - 16 mm

50 - 80 mm

490841516

1504409

-

-

490840910

1305681

Håndstamper
Stødabsorberende håndstamper
med kraftigt greb

INSTAMAK reparationsasfalt er i hærdet tilstand
sammenlignelig med tromlet asfalt og besidder elastiske
egenskaber. Den er derfor effektiv til hurtig og professionel
reparation af huller i vejen og kan anvendes til permanente
reparationer i alt slags vejr - regn og frost er ingen hindring!

• Ingen brug af gasbrænder
• Stærk og vedvarende reparationer
• Holdbarhed som varm asfalt
• Anvendelsesforhold -40°C til +60°C
• Ingen yderligere tilsætning
• Trafikbelastes straks efter reparation*
Asfalten hærder langsomt. Hærdningen er afhængig af
omgivelsernes temperaturer og trafikbelastning. Jo mere
asfalten belastes, i form af kørsel eller ved vibrering, desto
hurtigere hærder asfalten.

Intet spild, kan anvendes i op til 12 mdr. efter produktionsdato
- også selv om emballagen er brudt.

Mindre støj - større sikkerhed
»Hvornår skal jeg anvende drænasfalt i stedet for den
almindelige reparationsasfalt?«
- PA drænasfalt er en reparationsasfalt med en åben
porrestruktur, hvilket betyder at trafikstøjen reduceres og
vandet drænes hurtigere væk fra vejoverfladen samt at
belægningen får en lavere varmeledningsevne. Disse forhold
kan have stor indflydelse på trafiksikkerheden.

Alle vores asfalttyper, besidder elastiske egenskaber,
og er særdeles hårdfør overfor slitage, frost og
fugtighedsforandringer.
*Tåler dog ikke opbremsninger og vrid, inden den er hærdet.
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Egenskaber

Er velegnet til reparation af huller i asfalt- og betonbelægninger på veje eller andre belastningsflader med en huldybde
på 10 - 80 mm. Asfalten er hverken giftig eller brandbar,
men det anbefales at bruge arbejdshandsker, da materialet naturligvis er meget klæbrigt.

