
ASPHALTTON

Prednosti in področja uporabe:Prednosti in področja uporabe:

• regenerativni učinek v primeru starih in 
 hrapavih asfaltnih površin ali asfaltnih 
 površin z odprtimi porami

• varna zapora in zatesnitev por (tudi na 
 novih, slabo izdelanih asfaltnih površinah)

• poenotenje izgleda površin

• izboljšana oprijemljivost površine

• več letno podaljšanje življenske dobe površin

• odlično kombiniranje z FUGOLIT-FLEX-om 
 in CAM-PHALT-om*

• enostaven nanos z majhno porabo orodij 
 in naprav

• brez topil in neškodljivo za okolje

* V primeru večjih razpok na sami površini ali na odprtih stikih med betonskimi 
robniki in asfaltno površino le te predhodno obdelajte s hladno zalivno maso 
FUGOLIT-FLEX, večje luknje pa zakrpajte s hladno asfaltno zmesjo  CAM-PHALT. 
FUGOLIT-FLEX in CAM-PHALT se odlično kombinirata z ASPHALTTON-om pri 
saniranju in obnavljanju asfaltnih površin. Priporočamo, da večje razpoke in luknje 
popravite vsaj 1 dan pred obdelavo z ASPHALTTON-om.

Enokomponentna bitumenska emulzija, Enokomponentna bitumenska emulzija, 
modificirana s polimeri in mineralnimi modificirana s polimeri in mineralnimi 
dodatki – Za revitalizacijo in zaporo por dodatki – Za revitalizacijo in zaporo por 
preperelih asfaltnih in betonskih površin.preperelih asfaltnih in betonskih površin.
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Za vse proizvode imamo certifikate o ustrezni kakovosti po SIST EN in znak kakovosti      ter izjave
o skladnosti s standardi. Za trženje proizvodov našega prodajnega programa imamo sklenjene 
dolgoročne ekskluzivne pogodbe  s čimer zagotavljamo nemoteno oskrbo vseh naših kupcev!

Opozorilo:
Pred pričetkom dela z ASPHALTTON-om, je potrebno 
zagotoviti ustrezne pogoje: suho in stabilno vreme s 
pozitivnimi temperaturami vsaj 24 ur. Temperatura 
podlage na katero boste nanesli ASPHALTTON mora 
imeti nad +5 �C. V nasprotnem primeru, predvsem pa 
v primeru dežja, ne boste dosegli željenega učinka.

Pred nanosom ASPHALTTON-a mora biti podlaga čista 
in brez ločilnih substanc (npr. olja, maščob, goriv). 
Zato je potrebno predhodno podlago dobro pomesti, 
da na ta način odstranite razrahljane delce in prah 
(slika 1). V primeru zamaščene in umazane površine je 
potrebno le to dobro očistiti z vodo pod visokim 
pritiskom. 
 
NAMIG: Robnike ali druge vrste vgrajenih elementov 
lahko oblepite z ustreznim lepilnim trakom, da tako 
dosežete čiste priključke (slika 2 in 4).

Pri vseh starih in preperelih površinah ter visokih 
dnevnih temperaturah priporočamo rahlo močenje z 
vodo (slika 2). Za močenje lahko uporabite tudi vrtno 
cev vendar POZOR: površina mora biti vlažna in NE 
mokra ter brez stoječe vode!

Pred samim nanosom ASPHALTTON temeljito 
premešajte (strojno s počasnim mešalnikom), dokler 
ne dobite homogene mase (slika 3). Zatem je 
ASPHALTTON pripravljen za uporabo. Enostavno in 
brez težav ga lahko nanesete z gladilko ali mehko 
metlo ter ga enakomerno in tanko porazdelite po 
željeni površini (od 0,8 do max. 1,5 kg/m²) (slika 4).

Čas sušenja ASPHALTTON-a je od 4 do 24 ur. Le to je 
odvisno od debeline nanosa in višine vlage v ozračju. 
V zelo toplem vremenu je površina pohodna že po 
cca. 4-ih urah.

Ko se ASPHALTTON posuši, je površina oprijemljiva, 
zaprta proti vdoru vode, odporna na vremenske vplive 
ter odporna proti staranju in obrabi. Tako obdelano 
površino lahko poškodujejo le topila kot so naftni 
derivati, razna olja in maščobe.

ČIŠČENEJE ORODJA:ČIŠČENEJE ORODJA:
Preden se ASPHALTTON posuši lahko orodje 
razmeroma dobro očistite pod tekočo vodo, 
priporočamo pa, da uporabite čistilno sredstvo 
CLEANOBIT, ki je namenjeno odstranjevanju bitumna.

SKLADIŠČENJE:SKLADIŠČENJE:
ASPHALTTON skladiščite v suhem in zaprtem prostoru 
ter ga zavarujte pred zmrzaljo. Tako skladiščen 
ASPHALTTON je uporaben najmanj 1 leto, že načeto 
embalažo pa priporočamo, da čim prej porabite.


