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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Koude asfalt

 

Zwart 25 KG 25 kg/m² per cm 
dikte met een 
max. van 3 cm 

/ 1 Ja
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Toepassing

Voor het onmiddellijk herstellen, herprofileren en opvullen van putten en gaten in geasfalteerde wegen en paden, 
garage opritten, parkeerplaatsen, voetpaden, ... 

Hoeveel product heb ik nodig ?

•  Gebruik 25 Kg voor ca. 1 m² per cm dikte met een max. van 3 cm.
•  Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com. 

Handige weetjes?

•  Het reinigen van het gereedschap kan men met White Spirit/Terpentine (NL)
•  Men kan het product ongeveer 1 jaar bewaren indien het wordt bewaard in een hermetisch gesloten verpakking
•  Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.

Productomschrijving

Gebruiksklare en eenvoudig te verwerken koude 
asfalt voor het onmiddellijk herstellen, herprofileren 
en opvullen van putten en gaten in geasfalteerde 
wegen en paden, garage opritten, parkeerplaatsen, 
voetpaden, ...  REPAR’ASPHALT in de oneffenheid 
ruim aanbrengen, flink aandrukken/aanstampen en 

klaar.

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

REPAR’ASPHALT
Herstelling asfaltwegen 

beschermt je woning.

Voordelen
❱  Herstelt asfalt 

❱  Herprofileren en opvullen van putten

❱  Eenvoudig aan te brengen

❱  Verlengt de levensduur

http://www.aquaplan.com
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Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  De beschadigede zone rechtlijnig uitkappen.
•  Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
•  Water en vuil verwijderen.

Hoe gebruik ik het product ?

•  REPAR’ASPHALT in de holte aanbrengen en verspreiden met een hark.  Het 
geheel goed aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap
of werktuig.

•  Bij hoge temperatuur is het aangeraden REPAR’ASPHALT met zand te 
bestrooien. 

•  Na verdichting mag de aangedrukte laag REPAR’ASPHALT niet dikker zijn dan
3 cm (= 2 x 1,5 cm).  Bij diepe beschadiging, dient eerst een onderlaag goed 
aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd.

•  Nabehandeling is mogelijk met RENOV’ASPHALT maar hier dient u minstens 
1 maand mee te wachten.

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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