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SWEPCO ASPHALT PAVEMENT RESURFACER
Swepco Asphalt Pavement Resurfacer on korkealaatuinen kylmäkäyttöinen musta asfalttiemulsio, vellimäinen
massa, johon on lisätty polymeerejä. Se on tarkoitettu korjaamaan, uudistamaan ja vahvistamaan vaurioituneita
asfalttipintoja, kuten esim. alueet ja kohdat, joissa on halkeamia, säröilyä, murenemista tai painumia.
Asphalt Pavement Resurfacer tarttuu erinomaisesti, kestää haurastumista ja seisovaa vettä. Sillä saadaan erinomaisen
vahvistava uusi pinta korjauksissa käytetyille asfalttipinnoille. Tuote on päällystettävissä mm. Swepco Asphalt Paving
Seal tai Pavron asfalttiaineilla.
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Korjaa murentuneet ja painuneet asfalttipinnat sekä halkeamat
Tekee saumattoman paikkauksen, tarttuu varmasti
Ei ”jatka” halkeamia, vahvistaa pintaa
Ehkäisee lisävaurioita, kestää hyvin kuormitusta
Kestää hyvin seisovaa vettä ja juoksevaa hulevettä
Kuivuu 60 minuutissa käyttöön normaaliolosuhteissa
Kuiva-aineen osuus painosta on >70 %, paino 1,44 kg / litra
Astiakoko on 19 litraa, joka riittää noin 3,7 m2:n alalle, riippuen täyttöpaksuudesta
Varastointiaika suljetussa astiassa on 1 vuosi normaalissa lämpötilassa, ei saa jäätyä

Käyttökohteita ovat mm. halkeilleet ja murentuneet asfaltit sekä painumat, joiden perusta on vielä ”ehjä”.
Esim. piha- ja pysäköintialueella olevat lammikoituvat notkot saadaan helposti täytettyä ja oikaistua, työstöreunan
paksuudeksi jää vain noin 2 mm.
Käyttötietoja: Pinnan pitää olla kuiva, puhdas ja perustan kantava. Paras käyttölämpötila on yli +10o C – alle +30o C.
Sekoita aine astiassa ennen käyttöä 400…600 rpm. Kaada sitä käsiteltävälle pinnalle, sekoita sitä vielä työstölastalla
ensin muutaman kerran ristiin rastiin ja levitä se sitten haluamallesi alalle. Levittämiseen sopii jäykähkö kumilasta tai
teräslasta tai teräskauha.
Puhdistus: Puhdista tuoreena. Tuoreen ja alle tunnin ikäisen aineen poistoon voi käyttää apuna esim. lakkabensiiniä tai
xsyleniä. Kuivuneen aineen poisto on vaikeaa.
Käyttöturvallisuustietoja: Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Vältä kosketusta iholle ja silmiin. Käytä
suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä tuotteen suoraan hengittämistä, se voi ärsyttää vakavan haitallisesti hengityselimiä.
Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtele vedellä 15 minuuttia, jos ärsyttää ja silmät punoittavat, mene lääkäriin. Ihon
puhdistus vedellä ja saippualla. Jos ärsytti ihoa, mene lääkäriin. Jos aiheuttaa hengittämiselle vaikeuksia, siirry
raittiiseen ilmaan, jos haitta jatkuu, mene lääkäriin. Jos nielty, ei saa oksentaa, pidä pää pystyssä, mene välittömästi
lääkäriin. Tulipalon sattuessa vedellä voi viilentää astiaa, mutta jos valuvaa ainetta on lattialla, käytä ympäristön
sammuttamiseen CO2 tai kuivakemikaaleja.
Tarkempia teknillisiä tietoja tuotteesta ja käyttöturvallisuudesta on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan kotisivuilta
www.swepcobp.com.

