GreenPatch - miljövänlig kallasfalt
Tekniska data
GreenPatch kallasfalt är helt fri från petroleum baserade lösningsmedel och innehåller enbart biologiskt
nedbrytbara tillsatser. Vid tillverkning av GreenPatch kallasfalt behövs nästan ingen uppvärmning eftersom ett mjukgjort bindemedel kan tillsättas vid betydligt lägre temperatur (cirka 80◦ C). Perfekt miljövänligt
material för lagning av potthål i asfalt- och betong beläggningar. GreenPatch kallasfalt fungerar utmärkt
att använda året om eftersom massan inte påverkas av varken vatten eller kyla.

Miljövänlig
 Fri från petroleum destilat
 Enbart biologiskt nedbrytbara lösningsmedel
 Innehåller inga VOC
Förpackning
 Säck 20,0 kg
 Hink 20,0 kg

Tekniska egenskaper
Ballast
Krossad sten
Bindemedels
Bitumen
Bindemedelsinnehåll
4 - 6%
Bindemedelsabsorption 1,2%
Mjukgörare
Vegetabilisk olja
Stabilitet
12,000 N
Flexibilitet
Utomordentlig
Upplösning
Sällsynt
Ytjämnet
Mycket god

 Storsäck 500,0 kg
Förbrukning
 1 säck/20,0 kg = 0,35 m2 med
ett djup på 2,5 cm
Förvaring
 Inomhus eller utomhus
 Kan lagras minst 1 år i oöppnad förpackning

Granulometri - klassificering
Siktduk
Min % Max %
1/2 tum 12,5 mm
100
0
3/8 tum 10 mm
98
100
nr 4
5 mm
40
60
nr 8
2,5 mm
15
35
nr 200
0,08 mm
0
4

Kom ihåg!
 Tänk på säkerheten: använd lämpliga vägskyltar och avspärrningar
 Avlägsna damm och skräp med en spade eller borste
 Överlappa kanter med 2 cm
 Överfyll potthålen så att det lagade området är 1-1.5 cm högre än vägens yta
 Lägg på i tunna lager för potthål som är djupare än 5 cm
 Använd asfaltstöt, padda eller platta till med bilens hjul
 Släng tomma säckar enligt gällande avfallsregler
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GreenPatch - miljövänlig kallasfalt
Tekniska data
Användningsinstruktioner för bäst resultat - 4 enkla steg
Tänk på säkerheten och miljö
 Använd lämpliga vägskyltar och avspärrningar
 Släng tomma säckar enligt gällande avfallsregler
Ren yta
 Avlägsna damm och skräp med en spade eller borste
Häll kallasfalt
 Överlappa kanter med 20 mm
 Överfyll potthålen så att det lagade området är 10-15 mm högre än vägens yta
 Lägg på i flera lager för potthål som är djupare än 50 mm
Packa
 Använd asfaltstöt, padda eller platta till med bilens hjul
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