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Bitumenemulsie Zwart 25 KG Ca. 1 m²/Kg  Ca. 24 uur bij 20°C. 1 Ja

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

RENOV’ASPHALT
Waterdichte bescherming van asfaltwegen

beschermt je woning.

Productomschrijving

Universele en elastische bitumenemulsie met harsen 
en zonder oplosmid-delen voor het renoveren van 
geasfalteerde wegen, paden en opritten.  Het voedt de oude 
asfaltbedekking, vult scheuren en gaten zodat water en 
vorst geen schade aan het asfalt kunnen veroorzaken.  Door 
regelmatig het asfalt te behandelen verkrijgt men naast het 
esthetisch aspect een voedingslaag die de levensduur van 
het asfalt aanzienlijk verlengt.  Dankzij de geselecteerde 
vulstoffen is de nieuwe asfaltlaag eveneens antislip.

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik 1 Kg voor ca. 1 m².
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

•  1 jaar in hermetisch gesloten verpakking bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 10°C en hoger dan + 30°C en

wanneer er regen kan verwacht worden binnen de eerste 2 u.
•  Reinig je gereedschap onmiddellijk na het werk met water.
•  Bij lichte neerslag kan zich een bruinachtige film vormen.  Dit verandert niets aan de kwaliteit van het renovatiewerk.
•  Breng RENOV’ASPHALT niet aan bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende 24 u.

Toepassing

Te gebruiken op alle wegen, paden en opritten bestaande uit asfalt.

Voordelen
❱  Renoveert en onderhoudt

❱  Maakt uw asfalt anti-slip

❱  Verlengt de levensduur

❱  Gemakkelijk aan te brengen

http://www.aquaplan.com


Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
•  Vul putten en/of grote oneffenheden (> 5 mm) op met koudasfalt

REPAR’ASPHALT.  Wacht minstens 1 maand alvorens RENOV’ASPHALT
aan te brengen.

•  De ondergrond mag licht vochtig zijn.
•  Spoel na om overgebleven restanten te verwijderen.
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Breng RENOV’ASPHALT niet aan bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op
vorst tijdens de eerstvolgende 24 uur.

•  Roer RENOV’ASPHALT goed op met een mechanische menger om een
homogene vloeistof te verkrijgen.

•  Breng 1 laag RENOV’ASPHALT aan met een borstel of een vloerwisser à rato
van 1 Kg/m².

•  Laat min. 24 u (bij 20°C) drogen alvorens in gebruik te nemen.

Wat heb ik nodig ?
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Verbruik

25 kg
± 25 m2

Reiniging

H2O

Kleur

ZWART
NOIR

Droogtijd

2
uur

24
uur

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

RENOV’ASPHALT
Waterdichte bescherming van asfaltwegen

beschermt je woning.

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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