
ПРЕДИМСТВА

Лесна е за полагане.

Ниски разходи за труд

Може да се използва във всякакъв вид климатични условия *.

Отлично изпълнение при мокри и сдудени условия.

Лесна за транспортиране и съхранение.

Отлична обработваемост и контакност.

Лесно се съхранява на склад, благодарение на добавките,

Студената асфалтова смес, готова
да се използва за всякакъв вид
пътни ремонти

® guttasfalto

guttasfalto ® студено асфалтова смес, 
готова за полагане възстановяване на 
пътни нередности и осигуряваща 
безопасно използване на пътният 
учстък.
guttasfalto ® е, екологично чиста, 
благодарение на използваните в нея 
суровини. Полагането става директно 
от чували като с което се 
предотвратява изпускането  
емисиите в атмосферата, тъй като 
вложените добавките не се изпаряват.

CO2

които я поддържат еластична.

Не залепва към гумите на колите.

www.izobul.com



Инструкция за полагане

Технически данни

Състав на втвърдителя
течн битум, смесен с масло 
разтворител и лепило разреден с вода

Втвърдител % min 5% от общата маса на продукта

Инертни твърди частици 3-6 mm чакъл

Разход 2за 1 m  при дълбочина 1,5 cm с 25 kg

Опаковка чувал от 25 kg

Палет 60 чувала

 ®guttasfalto

П. ърво трябва да почистите областта 
на прилагане, преди да използвате

Уверете се, че дълбочината на 

площите да не надвишават 5-6 cm
Ако са по-дълбоки се насипват с
други слоеве инертни материали
с цел намаляване на разхода на  

* Продукат се предла в лятна и зимна
 модификация

®guttasfalto .

®guttasfalto .

Честото преминаване на 
превозните средства,постепенно 
уплатнява guttasfalto ® до 
окончателното му втърдяване.

При зони с нисък трафи е 
необходимо да се направи 
допълнително уплатняване с 
помоща на валячни ролки или друг 
подобен уред за да се тостигне 
достатъчна здарвина на guttasfalto 
® и окончателното му втърдяване.

guttasfalto ® трябва да се 
съхранява на сенчесто място, 
особено в летния период за да се 
предотврати повърхностно 
втрърдяване на материала.
guttasfalto ® е със срок на годност 6 
месеца, за неотворените чували и 3 
месеца при отворен чувал.
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