
Mape-Asphalt
Repair 0/8

EGYKOMPONENSŰ, FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ,  
HIDEGEN BEDOLGOZHATÓ REAKTÍV ASZFALT  

UTAK KÁTYÚINAK JAVÍTÁSÁHOZ

Az aszfalt javítása…
                   új irányt vett.
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Műszaki adatok
Szemcseméret: 0–8 mm

A megkötött termék lágyulási 
hőmérséklete: 70–75°C

Bedolgozási hőmérséklettartomány: 0°C-tól +35°C-ig

Bedolgozható rétegvastagság: 20–70 mm

Járható: azonnal

Marshall teszt 
(24 óra után vízben +60°C-on)
- stabilitás:
- süllyedés:

≥ 4 kN
2–5 mm

Kiszerelés: 25 kg-os vödör

Anyagszükséglet:  
kb. 23 kg/m2 minden cm 
rétegvastagsághoz (kb. 11 liter 
térfogat vödrönként)

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

www.mapei.hu

EVERYTHING’S OK ,
WITH MAPEI
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Mape-Asphalt Repair 0/8
• Kátyúk tartós javítása.
• Felhasználásra kész, oldószermentes.
• Gyors szilárdulás.
• Azonnal járható.
• A hagyományos, melegen hengerelt 

aszfalthoz hasonló jellemzők.
• Hideg időben is bedolgozható.

Alkalmazási területek
• Aszfalt utak, autópályák és ipari padlók gyors 

javítása a folyamatos forgalom megszakítása 
nélkül.

• Járdák és gépkocsiparkolók javítása.
• Kirakodó/berakódó területek javítása.
• Kis megközelítő rámpák készítése járdákhoz, 

garázsokhoz és privát bejáratokhoz.

Előnyök
• Nagymértékben reaktív, a levegő nedvességtartal-

mával és vízzel érintkezésbe lépve megköt.
• Egyetlen rétegben, 20–70 mm vastagságban 

felhordható. A mélyebb üregek a termék több 
rétegben, egymásra történő felhordásával 
javíthatók, ha minden réteg meg van nedvesítve  
és külön be van tömörítve.

• A javított területen áthaladó forgalom tovább 
tömöríti a terméket annak károsítása nélkül.

• Megkötése után soha nem lágyul vissza, még 
magas hőmérsékleten sem.

• Megfelelő aljzatra bedolgozva elviseli a nehéz 
forgalmat is.

• Ellenáll a fagyos időjárásnak és az esőnek, tartós, 
stabil javítás a hagyományos melegen hengerelt 
aszfalthoz hasonlóan.

1. Javításra előkészített kátyú az úton

2. A Mape-Asphalt Repair 0/8 terítése és bedolgozása

3. A Mape-Asphalt Repair 0/8 felületének megnedvesítése 

4. A Mape-Asphalt Repair 0/8 kézi vagy gépi betömörítése


