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Termékinformáció
Útépítés

Különleges el nyei
• Minden id járásban –25 C–tól + 50 C-ig

felhasználható, nedves alaphoz is
• Ideális kátyúk javításához, a kapott felület

járm vek által azonnal igénybe vehet
• 2 év eltarthatósági id
• Oldószermentes

TOK FILL

A TOK - FILL egy hideg aszfaltkeverék, mely utak és más közlekedési felületek kátyúinak, ill. hasonló hibáinak
kitöltésére szolgál.

Leírás

A TOK - FILL javítóanyag összetev i: zúzalék, bitumen és speciális adalékanyagok. Ez az összetétel könny
alkalmazást és hosszú élettartamot biztosít. A feldolgozási irányvonalak betartása mellett 2 év a szavatossági
id .

Felhasználás

A TOK - FILL javítóanyag a legmagasabb terhelési igényeknek is megfelel. Ennek köszönhet en univerzálisan
alkalmazható a legkülönfélébb felületeken. Mint pl: komoly igénybevételnek kitett utakon, mellékutakon,
parkolóknál, ingatlan és garázsbehajtóknál, továbbá gyalogutaknál és más ipari közlekedési felületeknél.  Ezen
kívül alkalmas még útburkolatok mélyépítés utáni lezárásához, valamint vágányok (villamossínek, vasúti átjárók,
stb.) és csatornafedelek útcsatlakozásaihoz. A javítóanyag felhordása nedves alapra is lehetséges.

Anyagtulajdonság

Szemcseméret (mm) 2/5 mm  2-5 cm beépítési mélységnél;  2/8 mm  nagyobb beépítési mélységnél
Feldolgozási h mérséklet -25 C-tól +50 C-ig, nedves alapon is

ség kb. 1,5 g / cm3 (tömörített állapotban)
Felhasználás kb. 60 kg/m2 (tömörített állapotban, 4 cm vastagságnál)

Feldolgozás

A TOK - FILL javítóanyag géppel ill. kisebb felületek esetén lapáttal is felhordható a teherbíró alapra. Kitöltés el tt a
laza részeket távolítsuk el a felületr l. 6 cm-t meghaladó vastagság esetén a javítóanyagot rétegesen kell lefektetni
és tömöríteni.
A TOK - FILL- t az alapfelületb l enyhén kidomborodva kell beépíteni, mert a forgalomnak átadva az igénybevétel
az anyagot tovább tömöríti. Gépi feldolgozás el nyös, de nem feltétlenül szükséges. Téli hónapokban javasolt
speciális téli keverékanyagunk felhasználása. Az anyag alkalmazható nedves id ben (nyirkos, es s id ben is) -
25 C-tól +50 C-ig. Az így javított felületeket nem kell homokkal megszórni és minden további kezelés nélkül
gépjárm vek által azonnal igénybe vehet .

Csomagolás, szállítás, tárolás és raktározás

Szállítási forma: 20 kg tartalmú polietilén zsákokban vagy vödrökben szállítjuk. Egy raklapon 24 vödör van. Szabad
ég alatt bekeveretlen állapotban 2 évig, polietilén zsákokban 5 évig is tárolható.


