TEKNİK BİLGİ
FORMU
45°C

TERMO ŞOKA
DAYANIKLI
-5°C

ZEMİN HAZIRLIĞI

AÇIKLAMA
ASFALT TO GO , kullanımı kolay, solvent içermeyen taş tozu
ve bitüm emülsiyonunun özel yapıştırıcılarla karışımıdır.
®

Ayrıca ambalaj, kalite kaybı olmadan gerektiği gibi kısmi miktarlarda
da çıkarılabilir.

Yeraltı gevşek, ayakta duran parçalardan arındırılmış olmalıdır
Zeminde; Su, buz, kar, kir veya herhangi bir ayırıcı madde olmalıdır.
Beton üzerine, ince tabakalar halinde veya yapışmayı iyileştirmek için,
alt tabakaya ve eski yapının kenarlarına bitümlü bir astar (Emülsiyon)
ile ön işlem yapılmasını öneririz.
Astar (Emülsiyon) uygulandıktan sonra
ASFALT TO GO® uygulamaya geçilebilir. (Bu adım zorunlu değildir).

AVANTAJLAR

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

• Kullanıma hazır
• Hemen geçerli
• Tüm yıl boyunca her türlü hava koşulunda kullanılabilir
• Tuz yayılmasına karşı mükemmel direnç Kara buz
• İyi yapışma

ASFALT TO GO® kullanıma hazırdır.
Kolay işlenebilmesi için ürünü soğuk mevsimde
sıcak odalarda (> 10°C) saklayınız.

UYGULAMA

0/5 mm tane boyutuna sahip ASFALT TO GO®, maksimum 5 cm'ye
kadar katman kalınlıkları için uygundur! Son mukavemete kadar sertleşme
süreci, tabaka kalınlığına ve ortam koşullarına bağlı olarak birkaç hafta sürebilir.

UYGULAMA ALANI
ASFALT TO GO® bakım ve onarım için kullanılır.
düşük ila orta yük kategorisindeki asfalt yollarda Kullanılır.
Ana uygulama alanları aşağıdakilerin hızlı kapanmasıdır:
Şehir içi ve şehirlerarası yol üstyapı onarımları Fabrika alanları,
hastane ve okul bahçeleri Otel, sosyal tesis, site içi alanlar
Yeşil park, açık ve kapalı otopark alanları Tenis kortları,
basketbol vb. oyun sahaları Baca, ızgara ve menhol
kenarları onarımı

İŞLEME
Not: Aşağıda tipik bir işleme açıklaması bulacaksınız.
Diğer şantiye koşulları için lütfen iletişime geçiniz.
teknik servisimize.
GEREKLİ ARAÇLAR
Düzleştirici mala veya tırmık.
El tokmağı, Kompaktör veya yol silindiri

Elle asfaltlanacak daha küçük alanlar olması durumunda, özellikle çukur ve diğer
yol hasarlarını yamalarken, karışım eklenmeden önce yamalı alanlar iyice
süpürülmelidir. Karışımın mükemmel yapışması nedeniyle çukurların dikey
olarak kesilmesi gerekli değildir.
Emülsiyon suyunun ayırıcı etkisi, diğer karışım
türlerinin aksine aletlerin işleme sırasında birbirine yapışmamasını, ancak
çıplak kalmasını ve böylece akışkan bir iş akışını mümkün kılmasını sağlar.
İşleme sırasında yeterli sıkıştırma sağlanmalıdır. Sıkıştırma, titreşimli bir plaka
veya titreşimli silindir ile gerçekleşir. Alternatif olarak, elle tokmak yardımı
ile yoğun sıkıştırma yeterli olabilir.

SON İŞLEM

Uygulamadan sonra ASFALT TO GO® hemen kullanıla bilir. Yapışkanlığı
azaltmak için yüzeye ince kırma kum serpilmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

İşleme sıcaklığı: -5 ° C ila + 45 ° C

TEMİZLİK VE BAKIM

Aletleri hemen temiz su ile temizleyin. Temizleme suyunu yakalayın ve
standartlara uygun olarak bertaraf edin. Sertleştikten sonra bitümlü
temizlik ürünü kullanılmalıdır.
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TEKNİK BİLGİ
FORMU
TEKNİK BİLGİLER
GÖRÜNÜMÜ - KOMPOZİSYON

Taş tozu ile, siyah renkli, özel yapıştırıcılı bitümlü karışım.

TÜKETİM

Yaklaşık 20 kg / m2 / 5 cm olarak kat kalınlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş

Katı

Renk

Siyah

Koku

Bitüm

Kaynama Noktası

Bilgi yok

Erime Noktası

Bilgi yok

pH Değeri

Bilgi yok

Parlama Noktası

>232 0C (min)

Yoğunluk

2,2 – 2,7 gr/ml

Buhar Basıncı

Bilgi yok

Çözünürlük

Önemsiz

Viskozite

Bilgi yok

KİMYASAL DİRENÇ
Buz çözücü tuza karşı mükemmel dirençlidir.

PAKETLEME
25 kg kova, palet başına 24 kova

DEPOLAMA & MUHAFAZA
Orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin,
üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
- İÇ HAVAYA YÖNELİK EMİSYONLAR1:
İç ortam havasındaki uçucu maddelerin emisyon düzeyi A+ ölçeğinde
(çok düşük emisyonlar) ila C (yüksek emisyonlar).
- www.tekasfalt.com web sitesindeki güvenlik bilgi formunu okuyun.
- Daima yürürlükteki mevzuata uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Yönergeleri ve yasaları taşıyın.
- İçindekiler / kova yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası
Yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
QR KODUNU TARAYIN
ve ürünün tüm ek bilgilerini
web sitesinde bulacaksınız.

Bu teknik belge herhangi bir zamanda güncellenebilir; Kullanıcı, www.tekasfalt.com ana sayfamızda daha yeni bir sürümün bulunmadığını sistematik olarak sağlamaktan sorumludur.
Ürünlerin iyi durumda olduğunu doğrulamak için önceden testler yapılabilir. +90 212 619 20 12 numaralı telefondan teknik desteğimiz mevcuttur.
Verilen bilgiler hiçbir şekilde Uygulama yapan ﬁrmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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