
 

 

 

 

Teknik broşür 

ASPHALTOS 
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Anında yol tamiri için soğuk asfalt karışımı  
 

Açıklama 
 
Kullanıma hazır, asfalt veya beton 
kaldırımlardaki küçük çukurları yamamak için 
soğuk asfalt karışımı. Büzülme-genleşme 
etkisiyle çatlamadan yüksek esneklik sağlar. 
Alt tabakaya çok iyi yapışma sağlar ve araç 
lastiklerinden zarar görmez. Hava koşullarına 
ve eskimeye karşı yüksek direnç sağlar. Alt 
tabakada ön hazırlık işlemi gerektirmeden ve 
özel ekipmanlar kullanmaya gerek kalmadan 
basit uygulama sağlar. Kaplama uygulamadan 
hemen sonra trafiğe açılabilir.  
 

Uygulama alanları 
 
Asfalt veya beton kaplamalar üzerindeki küçük 
tahribatların (çukurlar, çatlaklar, vb. hızlı 
onarımı için uygundur. Otoyollar, otobanlar, 
sokaklar, köprü döşemeleri, otoparklar ve 
bunun yanı sıra endüstriyel tesis, okul, 
hastane, vb. bahçelerinde yapılacak bölgesel 
onarımlar için idealdir. 
 

Teknik veriler 
 
Biçim:   soğuk asfalt karışım 

Renk:  siyah 

Yoğunluk:  1,75 kg/lit 

Sıkıştırılmış karışım yoğunluğu: 2,10 kg/lit 
Uygulama sıcaklığı:        -400C ila +600C arası 
 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 
Onarım yapılacak alan temiz olmalı, bilhassa 
etrafında toz, yağ ve gevşek parçacık 
olmamalıdır. Aynı zamanda üzerinde su 
birikintisi bulunmamalıdır. Onarım yapılacak 
bölgenin derinliği 10 cm'nin üzerindeyse, 
üzerine kum ve çakıl serilerek iyice 
sıkıştırılması tavsiye edilir. 
 
 
 
 
 

2. Uygulama 
Onarım harcı kullanıma hazırdır ve karıştırma 
veya çalkalama gerektirmez. Çukur, kaplama 
seviyesini 1-2 cm aşacak şekilde asfalt harcı 
ile doldurulur. Daha sonra ürün mala, rulo 
veya hatta araç lastiği ile uygun şekilde 
sıkıştırılır. Tamir edilmiş kaplama 
uygulamadan hemen sonra trafiğe açılabilir. 
 

Tüketim 
 
Yaklaşık 21 kg/m2/cm tabaka kalınlığı. 
 

Ambalaj 
 
ASPHALTOS 25 kg'lık plastik kaplarda satışa 
sunulur. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Kapalı kapta, don şartlarının olmadığı ve 
doğrudan güneş ışığına maruz kalınmayan 
ortamda saklanmak kaydıyla üretim tarihi 
itibariyle 12 ay. 
 

Notlar 
 
Ürün, yağmur dışında her türlü hava 
koşulunda uygulanabilir. 
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