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Reparationsasfalten er ikke giftig eller brandbar.
Det er klæbrigt og derfor anbefales det at bruge arbejdshandsker.
Værktøjet rengøres med terpentin, anvend også terpentin, hvis asfalten
kommer på huden.
Ingen spild, kan opbevares i 12 mdr. efter leverings dato, selv om
emballagen har været brudt.

Reparationsasfalt:
VVS nr.

Tun nr.

490840.503

5244052

490840.505
490840.508

Beskrivelse

Sten str.

Hul dybde

Reparationsasfalt Hvid låg

0-3

10 - 20mm.

5244053

Reparationsasfalt Rød låg

0-5

15 - 30mm.

5244054

Reparationsasfalt Grøn låg

0-8

25 - 40mm.

490840.511

5244055

Reparationsasfalt Blå låg

0 - 11

35 - 60mm.

490840.516

1453366

Reparationsasfalt Gul låg

0 - 16

50 - 80mm.

490840.910

1305681

Håndstamper støddæmpende

-

-

Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

ende

Trafikbelastes straks efter reparation
Stærk og vedvarende asfalt
Hærder under tryk
Stor tidsbesparelse
Vand og fugt ingen hindring

Reparationsasfalt

•
•
•
•
•

Alle asfalttyper kan leveres i farven rød

Anvendelse:
• Kanterne hakkes til i en lige vinkel
• Hullet renses for løse sten, is ol.
• Asfalten fordeles i hullet
• Asfalten stampes med en
håndstamper eller vibrator
• Asfalten er straks klar til belastning
(dog ikke ved opbremsning og vrid)

PA Drænasfalt har en åben porrestruktur som gør, at den adskiller
sig fra almindelig tæt asfalt.
Den åbne overfladestruktur betyder bl.a. at trafikstøjen reduceres, at
vand drænes væk fra vej overfladen, og at belægningen får en lavere
varmeledningsevne.
Disse forhold kan have stor indflydelse på trafiksikkerheden.
PA Drænasfalt:
VVS nr.

Tun nr.

490841.508

1504406

490841.511
490841.516

Beskrivelse

Sten str.

Hul dybde

Drænasfalt Grøn låg

0-8

25 - 40mm.

1504408

Drænasfalt Blå låg

0 - 11

35 - 60mm.

1504409

Drænasfalt Gul låg

0 - 16

50 - 80mm.

Den bedste løsning

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon: +45 7516 9029

Fax: +45 7516 9405

www.lauridsen-hi.dk

info@lauridsen-hi.dk

