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SWEPCO HEAVY DUTY ASPHALT PAVING SEAL
Heavy Duty Asphalt Paving Seal on edullinen, tiivistävä, vettä eristävä, musta imetyspinnoite.
Se on valmistettu suojaamaan vanhoja ja uusia asfalttipintoja rapautumiselta.
Se on 1-komponenttinen petroliohenteinen kylmäasfalttineste, jonka käyttökohteita ovat mm.: pihat, huolto-,
varasto- ja pysäköintialueet, kävelytiet, asfalttipäällysteiset lattiat, yms. hitaan liikenteen alueet.
Hyviä kohteita ovat esim. pihakansien asfalttipäällysteet, joilta vaaditaan siistiä ja edustavaa ulkonäköä sekä
vedeneristysominaisuutta. Jo viisi vuotias asfalttipäällyste alkaa rapautua, asfaltin kiviainekset alkavat tulla
näkyville, haurastuminen alkaa. Myös eristeen päälle valettu asfaltti jää joskus hieman harvaksi, eikä
varsinkaan pidä vettä, jolloin sen käsittely tiiviiksi ”Sealerilla” on usein hyvä ratkaisu.
Heavy Duty Asphalt Paving Seal ei ole pinnoite, se on tiivistävä ja eristävä neste sekä asfalttimaali, joka
tukkii hiushalkeamat ja tunkeutuu asfaltin huokoisiin, tehden näin ehjän asfaltin tiiviiksi, jota on myös
helpompi pitää puhtaana. Varsinaiseksi kulutuspinnaksi jää edelleen vanhan asfaltin sisältä kiviaines, josta
johtuen nesteen suojaava vaikutus kestää pitempään, kuin päälle jäävä pinnoite, joka kuluu liikenteen
rasituksessa nopeastikin pois.
Sitä on helppo käyttää. Puhdista pinta, anna pinnan kuivua, kaada asfalttinestettä pinnalle, levitä harjalla,
lastalla tai ruiskulla. Älä jätä lätäköitä, koska paksumpi kerros asfalttinestettä hidastaa kuivumista. Kokeile
ensin pienellä alalla, miten nopeasti se kuivuu.
Laskennalliset ainemenekit: Sileä pinta 0,41 l / m2, keskikarkea 0,61 l / m2, karkea 0,82 l / m2.
Kuivumisajat +20 C: Kosketuskuiva 2-4 tuntia, kävelykuiva ja liikennekelpoinen 8 tuntia.
Kuivuminen hidastuu huomattavasti alle +10 C lämpötilassa. Ylin käyttölämpötila on +37 C.
Ohentaminen: Normaalisti ei ohenneta.
Uuden asfaltin pitää olla vähintään 60 vrk vanha.
Vältä aineen levittämistä 4 tuntia ennen sadetta
Varastointiaika on 2 vuotta avaamattomassa astiassa. Kestää pakkasta.
Tahrojen yms. puhdistaminen: petroliliuote ja esim. bitumia liuottavat pesutahna.
Tarkempia teknillisiä tietoja tuotteesta ja Käyttöturvatietoja on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan
kotisivuilta www.swepcobp.com.
Käytä sopivaa suojavaatetusta, työkäsineitä ja suojalaseja suojaamaan ihoa ja silmiä. Aine on tarkoitettu
ammatti- ja vain ulkokäyttöön. Käytä tuuletetussa tilassa. Aine voi ärsyttää suojaamattomia ihoa ja
hengityselimiä. Puhdista iho saippualla ja vedellä. Huuhtele roiskeet silmistä 15 minuuttia vedellä. Aine on
nieltynä myrkyllistä. Jos niellään, ei saa oksentaa, vie lääkäriin. Tuote sisältää petroliliuotteita ja on palavaa.
Jos tuote syttyy palamaan, käytä sammutukseen kuivakemikaalia tai CO2, ei saa käyttää vettä.

