
 
 

Technikai adatlap 81.50 DenBit RB hideg burkolóaszfalt 

 

Termék  Aszfalt kötőanyagból és a megadott szemcseméretű, megfelelő kavicsból álló 
aszfaltkeverék. A DenBit kötőanyagok alapját speciálisan módosított aszfaltok 
képezik, amelyek a téli időszakban is lehetővé teszik az alkalmazást. A keverék 
azonnal alkalmazható hidegen. A keverékek nem tartalmaznak mérgező vagy 
környezetkárosító anyagokat. Gyorsan felhordható, a művelet nem igényel 
különleges felszerelést. A javított felületen azonnal megújítható a forgalom. Jól 
tűri a magas és az alacsony hőmérsékletet, a havat, a fagyot és az esőt. 
Felhordás után hosszú ideig elasztikus marad, és nem okoz problémát a 
közlekedésben. 
 

Tulajdonságok  þ Azonnali alkalmazhatóság hidegen 
þ A szokásos eljárásokkal kézzel vagy kisgépekkel alkalmazható 
þ Alkalmazási hőmérséklet: -8 – +40 °C 
þ Hibák javítása max. 10 cm vastagságig 
þ Magas hőmérsékleten is stabil 
þ Egyszerű, veszteség nélküli alkalmazás 
þ Nagy tartósság és ellenállás a gyenge savakkal és lúgokkal, 
    valamint a sókkal szemben 
þ Környezetkímélő anyag 
þ Azonnal helyreállítható közlekedés 
þ A legjobb ár-érték arány 
þ A javított helyek később probléma nélkül burkolhatók teljes felületű  
    aszfaltalapú burkolattal (bevonat, hidegen alkalmazott mikroszőnyeg,  
    aszfaltbeton stb.) 
 

Alkalmazás  - kátyúk, vágatok és hasonló sérülések javítása utak és közlekedései 
területek burkolatában legfeljebb 1 m2 méretig hagyományos eljárással, az év 
bármely szakában. A keverék nem alkalmas több négyzetméteres összefüggő 
terület javítására, mert a lassúbb érés miatt vályúk keletkezhetnek benne. 
- javítások hídon, parkolóban, ipari zónában, iskolában, kórházban, stb. 
- megsüllyedt árok vagy csatorna javítása 
 

Kiszerelés  Zsák 25 kg, vödör 25 kg 
 

Szín  Fekete 
 

Műszaki adatok      
Bázis  – Aszfalt kötőanyag, kavics, technikai benzinnel hígítva 

 
Konzisztencia   Legfeljebb 8 mm-es, középbarna törmelék, amely a technikai 

benzinnel hígított aszfalt kötőanyagoknak köszönhetően tömörítve 
enyhén elasztikus. A teljes kikeményedés ennek az összetevőnek a 
távozásával jön létre. 
 

Hőállóság  °C -15 (szállításkor) 
Alkalmazási hőmérséklet-

tartomány 
 °C -8 / +40  

Járhatóság  óra azonnal  
Teljes száradás   nap 1–2 15 °C-on 

Max. javítási vastagság  mm 100  
Max. rétegvastagság  mm 50 az előző réteg száradása után újabb réteg 

hordható fel 
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Hozzávetőleges kiadósság  t/m3 2,4  
  kg/m2 24 10 mm vastagság esetén 

 
Eltarthatóság 

 
 A keverékek eltarthatósági időtartama változó, a gyártástól számított 3–12 

hónap lehet. Ideális tárolási körülmények biztosítása esetén a csomagolás 
típusától függően 9 hónap. Az eltarthatóság mindig a kötőanyag típusától és 
fajtájától függ. Az ömlesztett keveréket ajánlott fedett boxban tárolni, rövidebb 
tárolásra azonban nyitott lerakóban is elhelyezhető műanyag fóliával vagy 
geotextíliával lefedve, amely védi a nedvesség és a napsugárzás közvetlen 
hatásától.  

  A zsákos kiszerelésű termék nem igényel különleges bánásmódot, csupán a 
csomagolás mechanikus sérülésétől kell óvni. 
Fagypont alatt történő alkalmazás esetén a könnyebb alkalmazhatóság 
érdekében temperált raktárban, kb. +10 °C-os hőmérsékleten kell tárolni a 
terméket. 
 

Aljzat típusa  Beton- és aszfaltaljzatok. 
 

Az aljzat előkészítése  Távolítsa el a kátyúból a növényzetet és a laza anyagot. Az álló vizet seprűvel 
seperje ki, és távolítsa el az esetleges havat és jeget is. Ezután tisztítsa meg 
a felületet a mechanikai szennyeződéstől.  
Az éleket és széleket szabályossá, egyenletessé kell formálni. 
 

Szerszámok  Lapát, gereblye, kézi döngölő, henger vagy lapvibrátor. 
 

Munkamenet  Mélyebb kátyúk, különösen pedig vágatok javítása esetén a keveréket 
legfeljebb 50 mm vastag rétegekben kell lerakni, és az új réteg lerakása előtt 
mindig meg kell várni, amíg az előző megszárad. Vigyázat! Mindig tartsa meg 
a szerkezet eredeti vastagságát a javítás helyén, és legalább két réteget 
használjon a javításhoz! 
A lyuk kitöltéséhez elegendő, enyhe púpot képező mennyiségű keveréket 
használjon. Lapát vagy gereblye segítségével húzza szét a keveréket. 
Ellenőrizze, hogy az anyag minden sarokba eljutott-e. A lerakott keveréket kézi 
tömörítőeszközökkel tömöríteni kell. A javított részt a tömörítés után érdemes 
0/2-es szemcseosztályú kavicsporral beszórni, ellenkező esetben az anyag 
közvetlenül a javítás után a gépjárművek abroncsára tapadhat, és így újra 
sérülhet az útburkolat. 
Kapcsolja a javított részeket a meglévő útfelülethez ARS 2 szalaggal, és 
azonnal újítsa meg a forgalmat. 
A kikeményedés a vastagságtól függően 1-2 napot igényel. 
 

Figyelmeztetés  Semmilyen adalékot ne adjon az anyaghoz. 
Számolni kell azzal, hogy a keverék sokáig plasztikus marad – az aszfalt 
kötőanyag ftalátos oldószereket tartalmaz, amelynek el kell párolognia, illetve 
be kell ivódnia az aljzatba. A teljes kikeményedés ennek az összetevőnek a 
távozásával jön létre.  
Az anyag nem alkalmas az útburkolat javítására a lassan haladó, fékező, illetve 
kanyarodó járművek hatásának szélsőséges mértékben kitett helyeken. 
A gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a garancia 
érvényét veszti! 
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Tisztítás  Anyag: a szennyezett munkaeszközök biodízellel vagy hasonló szerrel 
tisztíthatók meg. Az olajos film meleg víz és közönséges tisztítószer 
segítségével távolítható el. 
Kéz: víz és szappan, kézregeneráló krém 
 

Biztonság  Lásd „Biztonsági adatlap 81.50”. 
Frissítés  Frissítés dátuma: 2014. május 2. Készült: 2011. szeptember 25. 

    
A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és 
objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának 
összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem 
garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden 
felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat. 

 


