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MASFLEX
Visoko fleksibilna, stabilna, poltrda bitumenska 
zmes brez topil, skladna z ZTV ASPHALT-StB 07, 
za izdelavo trajnih stikov pri vgradnji vseh vrst 
asfaltnih zmesi.

PREDNOSTI: 
 hladno polaganje, stabilnost brez dodanih polnil  
 in brez zdrsa iz stičnega robu

 visok delež polimerov omogoča visoko elastičnost  
 stičnega dela, z raztezno trdnostjo preko 370 %

  odpornost na mraz in uporabnost do -5 oC

 patentirana okolju neškodljiva receptura za kakovostno  
 obogatitev veziv na območju stikov

 zmes je skladna z dodatnimi tehnični pogoji in smernicami  
 za gradnjo cest in vgradnjo asfaltnih zmesi  
 ZTV ASPHALT-StB 07

370%
raztezna trdnost
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Masflex se uporablja za trajne spoje pri vgradnji asfalta in asfaltnih zmesi. Visoko flek-
sibilna bitumenska zmes se uporablja predvsem pri tako imenovani vgradnji "vroče na 
hladno", za izdelavo sredinskih stikov, izdelavo stikov pri cestnih priključkih in popravilih 
asfalta. 

Zaradi trdnosti Masflex-a, lahko pri polaganju izdelate tudi plasti do 5 mm, kar omogoča 
varno in trajno izdelavo stikov asfaltnih zmesi zelo različnih lastnosti in izdelavo stikov z 
odlomljenimi ali rezkanimi robovi. 

Neposredno pred vgradnjo vročega asfalta, na vertikalni rob stika nanesite Masflex  
v debelini 4 do 5 mm. Masflex najlažje in najhitreje nanesete s posebnim strojem  
Litomatom M 2.0, sicer pa ga lahko nanesete tudi s potisno sulico ali zidarsko lopatico. 
Količina nanosa je od 0,20 do največ 0,30 l/m1.

1) Na Litomat-u M 2.0 se nahaja rezervoar za 
stisnjen zrak katerega je potrebno napolniti z  

 Masflex-om v količini 25 – 30 l. 

2) Kompresor v kombinaciji s 4 taktnim bencin-
skim motorjem proizvaja zračni tlak v višini  

 največ 4-ih barov. Le-ta skrbi za zadostni potisni  
 tlak, ki iztiska bitumensko zmes Masflex.

3) Podajna roka s šobo za nanos in kolesci ter 
vzmetenjem omogoča izredno natančen  

 nanos bitumenske zmesi Masflex na vertikalni  
 rob obstoječeg asfalta tudi v primeru neena- 
 komernega poteka stičnega robu.

4) Masflex se v debelini 4 – 5 mm nanaša 
točkovno točno in v obliki traku na stični  

 rob asfalta.  Količino nanesene bitumenske  
 zmesi Masflex uravnavate s pomočjo ventila  
 in podajalno hitrostjo. Z Litomat-om M 2.0  
 se tako izdela tudi do 700 m stika na uro.

6) Masflex predstavlja trajno fleksibilen stik 
med staro in novo asfaltno plastjo.

5) Vročo asfaltno zmes lahko nanesete neposred-
no po nanosu bitumenske zmesi Masflex.  

 Pri valjanju se Masflex zaradi vsebnosti  
 minimalnega odstotka vode ne lepi na valje.

UPORABA 

NANAŠANJE MASFLEX-a

NANAŠANJE MASFLEX-a Z LITOMAT-om M 2.0
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5 6S POUDARKOM NA KAKOVOSTI

Za vse proizvode imamo izdane ustrezne 
Izjave o lastnostih in pridobljene certifikate  
o kakovosti, poročila o skladnosti s SIST EN 

ter  znak kakovosti.


