Warm aangebracht reparatie asfalt systeem

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer eenvoudig in gebruik
Geschikt voor zware belasting
Naadloze waterdichte versmelting aan randen
Krimp en uitzetting vergelijkbaar met asfalt
Duurzaam en milieuvriendelijk
Dringt ook door in de kleinere scheuren
Na afkoeling direct belastbaar
Hermarkering direct mogelijk (Premark)
Verdichting niet nodig
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Reinigen

Verwarmen

Opvullen

Verhitten

Snelle en innovatieve oplossing
ChipFill® is een speciaal ontworpen thermoplast voor het repareren van gaten en scheuren in het wegdek met een diameter van ± 150-200 mm. De reparatietijd is ca. 20 minuten vanaf het begin van de reparatie tot aan het openstellen
voor het verkeer.

Eenvoudig aan te brengen
De warm aangebrachte thermoplast heeft een betere hechting met de ondergrond dan vergelijkbare koud aangebrachte
reparatiesystemen. Door de verhitting bindt de thermoplast zich met de bitumen in het asfalt. ChipFill® is een tijdelijke
oplossing die de kosten laag houdt door te voorkomen dat water in de ondergrond dringt en de schade verergert. Voor
het werken met ChipFill® heeft u geen grote machines nodig. Het is eenvoudig mee te nemen zodat gaten en scheuren
direct hersteld kunnen worden.

Aanbrengen kan het hele jaar door
ChipFill® is eenvoudig te gebruiken. Reinig met een harde borstel de scheur of het gat. Verhit het gebied met een propaanbrander. Breng een laag ChipFill® aan met een maximum van 15 mm en verhit het materiaal met de brander. De
ChipFill® zal vloeibaar worden en de vorm van de scheur of het gat aannemen. Als de scheur of het gat dieper is dan 15
mm, dan moet u voor het aanbrengen van een nieuwe laag, het materiaal even laten stollen. De maximaal te repareren
diepte is ± 45 mm. Om direct de juiste stroefheid te krijgen en ‘spookmarkeringen’ te voorkomen, is nastrooien met het
juiste stroefheidsmateriaal noodzakelijk. Dit moet op de (nog) kokende massa gestrooid worden.

Specificaties

Prijzen
• ChipFill® zwart |

zak à 12 kg

à€

91,20*

art.nr. 151330020

• ChipFill® rood |

zak à 12 kg

à € 100,50*

art.nr. 151330022

*

Bij afname van een volle pallet geldt 10 % korting.

(De vermelde Prijzen zijn netto per stuk en exclusief 21% BTW)
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V erb ru ik
• Dichtheid 2 kg/liter
• Potlife, onbeperkt
• Korrel 0-10 mm
V erpakkin g en ops lag
• ChipFillt zak à 12 kg | 1 pallet = 66 zakken
• Houdbaarheid onbeperkt
(mits uit de zon en in afgesloten verpakking bewaard)
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