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EZ KATU -ASFALTTIPAIKKAUSMASSA (EZ Street® Pothole Patch)
EZ KATU -asfalttipaikkausmassa on 1-komponenttinen kylmäasfalttimassa nopeisiin ja kestäviin
paikkauksiin ilman kuumentamista pihoille ja teille. Se on heti valmista korjauksiin asfaltti-, kivi- ja
betonipäällysteille.
Se soveltuu myös pienikokoisten alueiden asfaltointiin, rikkoutumiin, läpivientien ympärystäyttöön, kaapelija putkiurien asfaltointiin, reunakivien ylityskohtiin, yms.
Asfalttipaikkausmassa on tuoreena rakenteeltaan pehmeää mutta kovettuu paineen alla ja tekemisessä ilman
kanssa. Kovettunut paikkausmassa ei värjää eikä tartu. Se toimii yhtä hyvin kesällä sekä talvella, joka säällä.
Massalla paikkaaminen onnistuu myös sateella, se ei liukene veteen. Massa kestää erittäin hyvin liikennettä
ja sen kesto on täysin verrattavissa kuuma-asfalttiin. Massan valmistuksessa on käytetty polymeeriyhdisteitä
ja uusioaineita, jotta hiilijalanjälki olisi tuotteella mahdollisimman pieni.
Käyttölämpötila -18o – 32o C. Täyttöpaksuus 25 – korkeintaan 50 mm / kerros. 1 säkki 23 kg on noin 13
litraa. Arviomenekki on 1½ säkkiä / 30 mm / 0,5 m2. Pakkauskoko on n. 23 kg:n säkki ja EU-lavalle mahtuu
56 säkkiä. Ei sisällä haihtuvia tai palavia aineksia rahdinkuljetus huomioiden. HS koodi on 2921.29.0055.
EZ KATU -asfalttipaikkaus on heti valmis liikenteelle. Kun esimerkiksi EZ KATU – asfalttipaikattu piha
halutaan lisäksi uudistaa esim. Swepco Asphalt Paving Seal:illa, on paikkausmassan annettava kuivua +-20o
C lämpötilassa 30 pv ennen ylipinnoitusta.
KÄYTTÖOHJE
1.
Puhdista korjattava kohta. Jos kuoppa on syvä, täytä se ensin soralla, murskeella tai
särmikkäällä hiekalla niin, että paikkausmassalla täytettäväksi jää noin 4 cm paksu kerros.
4 cm:n asfaltti kestää raskaankin liikenteen – jos korjattava kohta ei altistu kovalle
liikenteelle, ohuempi kerros voi riittää.
2.

Levitä paikkausmassa ja tiivistä se sopivalla työkalulla, kuten jyrällä tai tärylevyllä. Pienet
kohdat voi tiivistää raskaasti lyömällä levyä tai lautaa apuna käyttäen. Tee paikkaus
keskeltä hieman kuperaksi ja tiivistä sitten keskeltä reunoille päin.
Kylmällä säällä varastoi paikkausmassa lämpimään n. 1 vrk ajaksi ennen käyttöä, jolloin
paikkausmassaa on helpompi työstää.

3.

Kun massa on tiivistetty, sen voi heti ottaa käyttöön. Massa kovettuu sitä nopeammin, mitä
paremmin se tiivistetään ja mitä enemmän sen päällä ajetaan.

Käyttöturva

Normaalissa massassa on pieni määrä bitumia ja pieni määrä petroliliuotetta.
Tuotteet kestävät varastointia kylmässä ja säilyvät käyttökelpoisina suljetussa astiassa
1 vuoden. Tuotteet eivät liukene veteen.
Käytä sopivaa suojavaatetusta, työkäsineitä ja suojalaseja suojaamaan ihoa ja silmiä.
Lisätietoja saa tuotteen myyjältä.

