
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă tehnică 

ASPHALTOS 

 

 

Mixtură asfaltică cu aplicare la rece pentru reparaŃii de 

drumuri  
 
 

ProprietăŃi 
 
Este o mixtură asfaltică cu aplicare la rece, gata 
preparată, indicată pentru reparaŃii locale ale 
suprafeŃei carosabile din asfalt sau beton. Are o 
mare flexibilitate şi nu prezintă fisuri din cauza 
dilataŃiilor şi contractacŃiilor. Prezintă aderenŃă 
foarte bună la suport, dar nu aderă la pneurile 
autovehiculelor. Este foarte rezistentă la condiŃiile 
atmosferice şi în timp. Asigură simplificarea 
lucrărilor fără a fi necesară pregătirea prealabilă a 
suprafeŃei care urmează a fi reparată şi fără 
necesitatea unor echipamente speciale. SuprafaŃa 
carosabilă poate fi redată imediat circulaŃiei. 
 

Domenii de aplicare 
 
Este utilizată pentru reparaŃii rapide  locale (gropi, 
deteriorări etc).ale suprafeŃelor carosabile din asfalt 
şi beton. Este ideal pentru reparaŃii locale pe 
drumuri naŃionale, rurale şi urbane, în locuri de 
parcare, în curŃile fabricilor, şcolilor, spitalelor etc. 
  

Caracteristici tehnice 
 
Baza:          mixtură asfaltică rece 

Culoare:  negru 

Densitatea:            1,75 kg/lit 

Densitatea  
mixturii compactate: 2,10 kg/lit 

Temperatura de aplicare: de la -40ºC la +60ºC 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
SuprafaŃa ce urmează a fi reparată trebuie să fie 
curăŃată de praf, uleiuri, materiale friabile etc. De 
asemenea, trebuie să fie lipsită de băltoace. În 
cazul în care adâncimea reparaŃiei depăşeşte 10 
centimetri, se recomandă turnarea prealabilă a unui 
strat de pietriş şi nisip şi compactarea acestuia.  
 
 

 

2. Aplicarea 
Mixtura pentru reparaŃii este gata preparată, iar 
pentru utilizarea sa nu este necesară amestecarea. 
SuprafaŃa ce urmează a fi reparată se umple cu 
materialul respectiv având grijă ca umplutura să 
depăşească nivelul carosabilului cu 1-2 centimetri. 
În continuare, materialul se compactează bine cu 
ajutorul unei lopeŃi, cu cilindrul compactor sau cu 
roŃile unui autovehicul. Carosabilul poate fi dat 
imediat în circulaŃie. 
 

Consum 
 
Circa 21 kg/m2/cm grosime strat. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 25 kg. 
  

Timp de viaŃă - Depozitare 

 
12 luni de la data fabricaŃiei, în recipiente închise, 
în spaŃii protejate de îngheŃ, umezeală şi soare. 
 

ObservaŃii 

 
În general, produsul ASFALTOS poate fi aplicat în 
orice condiŃii climatice, dar nu pe ploaie. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


