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AsphaltCoat® BASE HB 102
Temeljni premaz namenjen predvsem za poho-
dne povšine.

Dvo-komponentni akrilno smolnati osnovni premaz za as-
faltne površine, na osnovi vodne emulzije, mešan z modifici-
ranim Portland cementom, za pripravo finejše in estetsko bolj 
sprejemljive strukture predvsem pohodnih asfaltnih površin.

LASTNOSTI:
• Visoka oprijemljivost na asfaltno površino in hiter čas sušenja. 
• Zelo visoka fleksibilnost, brez pokanja in luščenja.
• Izredno visoka UV stabilnost – odporno proti nečistočam in okoljskim vplivom.

AsphaltCoat® BIKE HB 106
Barvni premaz za kolesarske steze in asfaltne povr-
šine z majhno prometno intenzivnostjo (kolesarske 
steze, trgi, pločniki, pohodne površine, dvorišča,...).

Akrilna smolnata barva za asfaltne površine na osnovi vodne 
emulzije z vsebnostjo mineralnega dodatka za izredno visoko torno 
sposobnost (protidrsnost) površine.

LASTNOSTI:
• Visoka oprijemljivost na asfaltno površino in hiter čas sušenja. 
• Zelo visoka fleksibilnost, brez pokanja in luščenja.
• Izredno visoka UV stabilnost – odporno proti nečistočam in okoljskim vplivom.

AsphaltCoat® TRAFFIC HB 136
Barvni premaz za asfaltne površine z visoko 
prometno intenzivnostjo (križišča, prehodi,...).

Dvokomponentna akrilno-epoksidna smolnata barva za asfaltne 
površine na osnovi vodne emulzije, z lastnostjo izredno hitrega 
sušenja, površina pa je povozna v zelo kratkem času po aplikaciji.
LASTNOSTI:

• Visoka oprijemljivost na asfaltno površino in izredno  
 hiter čas sušenja. 
• Zelo visoka fleksibilnost, brez pokanja in luščenja.
• Izredno visoka UV stabilnost – odporno proti nečistočam 
 in okoljskim vplivom.
• Zelo odporna na visoko prometno obremenitev in zelo hitro  
 povozna po aplikaciji.

AsphaltCoat® TONER HB
Toner na vodni osnovi za AsphaltCoat® 
BASE, BIKE in TRAFFIC, z široko barvno 
paleto, tudi po sistemu RAL.

AsphaltCoat® odtenki

LASTNOSTI:
• Toner oziroma barvni pigment za kompletno  
 AsphaltCoat® barvno linijo.
• Barvni pigment na vodni osnovi, brez kakršnih 
 koli nevarnih primesi (APEO in VOC).

Barvanje črnega in obledelega asfalta so naše dolgoletne izkušnje. Vsi AsphaltCoat® proizvodi 
so povsem kompatibilni z vsemi vrstami asfaltnih zmesi.

AsphaltCoat® je specifičen proizvod, ki je razvit in proizveden z namenom barvanja kolesarskih 
stez, trgov, pločnikov, pohodnih površin, križišč in delov, ki vplivajo na umirjanje in večjo varnost 
prometa.

AsphaltCoat® je prava rešitev za pločnike, dvorišča pa vse do prometno zelo obremenjenih 
površin. Naša rešitev obarvanja asfaltnih površin vsebuje široko paleto standardnih barvnih 
odtenkov ter tudi medsebojno mešanje teh odtenkov za zadostitev vseh želj in potreb kupcev. 
Ekološko prijazna barvna linija z dolgoletnimi evropskimi izkušnjami, da bo črni asfalt svetlejši, 
lepši in bolj prijazen.


