
 

 

 

 

Broshurë teknike 

ASPHALTOS 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të 
Kërkimit dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. 
Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë 
përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar 
se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon 
automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. | Botim: 26.4.2021 

 

Asfalt për aplikim në gjendje të ftohtë për meremetime rrugore  
 

Përshkrimi 
 
Përzierje e ftohtë asfalti, e gatshme për t’u 
përdorur, për mbushjen e gropave të vogla të 
trotuareve me asfalt ose me beton. Mundëson 
fleksibilitet të lartë, pa u çarë për shkak të efekteve 
tkurrje-zgjerim. Ngjitet në mënyrë të 
mrekullueshme te nënshtresa dhe nuk dëmtohet 
nga rrotat e gomave. Përfshin rezistencë të lartë 
ndaj kushteve të motit dhe ndaj vjetrimit. Siguron 
aplikim të thjeshtë pa pasur nevojë për përgatitjen 
e nënshtresës dhe pa kërkuar pajisje të veçanta. 
Trotuari mund të lirohet menjëherë për lëvizje.  

 

Fushat e përdorimit 
 
I përshtatshëm për restaurimin e shpejtë të 
dëmtimeve të vogla (gropave, çarjeve etj.) në 
trotuare me asfalt ose me beton. Ideal për riparime 
lokale në autostrada, në rrugë fshati, në rrugë, në 
ura, parkingje, si dhe në oborret e fabrikave, 
shkollave, spitaleve etj. 

 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:          përzierje e ftohtë 
asfalti 

Ngjyra:  e zezë 

Densiteti:            1,75 kg/litër 

Dendësia e  
përzierjes së ngjeshur: 2,10 kg/lit 

Temperatura e përdorimit:  nga -40
0
C në +60

0
C 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Zona që do të restaurohet duhet të jetë e pastër, 
pa pluhur, pa vaj, grimca të lira etj. veçanërisht në 
perimetrin e saj. Gjithashtu, ajo nuk duhet të mbajë 
ujë. Në rast se thellësia e riparimit kalon 10 cm, 
rekomandohet hedhja e rërës dhe zhavorrit dhe 
ngjeshja e tyre plotësisht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Përdorimi 
Përzierja riparuese është e gatshme dhe nuk ka 
nevojë për tundje ose për trazim. Gropa mbushet 
me përzierjen e asfaltit në mënyrë që të dalë 1-2 
cm mbi nivelin e trotuarit. Pastaj, produkti ngjishet 
siç duhet me një lopatë, me rul ose madje edhe 
me rrotat e një makine. Trotuari i riparuar mund të 
hapet menjëherë për lëvizje. 

 

Konsumi 
 
Rreth 21 kg/m

2
/cm trashësi shtrese. 

 

Amballazhimi 
 
ASPHALTOS ofrohet në enë plastike prej 25 kg. 

 

Magazinimi 
 
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit, në enë të 
izoluara dhe në ambiente të thata, pa ngricë dhe 
pa dritë dielli. 

 

Shënime 
 
Produkti mund të aplikohet në të gjitha kushtet e 
motit përveçse kur bie shi. 
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