
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

POUŽITÍ
Skladovatelná asfaltová studená směs na opravu a údržbu poškozených vozovek 
(např. výtluků). 

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ
Poškozená místa nebo výtluky lze, pokud je to nutné, na okrajích srovnat a je 
třeba důkladně očistit od prachu, nečistot a volných částic.
Studený asfalt se nanese vrstvovitě s převýšením a utěsní se. Utěsnění se 
provede pěchovadlem nebo deskovým vibrátorem, stejně jako pojezdem na 
komunikaci. Proto je třeba bezpodmínečně dbát na převýšení při aplikaci 
studeného asfaltu.
Povrch musí být upraven drceným pískem, aby došlo k zamezení lepivosti 
BIGUMA® – Kaltasphalt Spezial na pneumatiky.
Po aplikaci je možno ihned zahájit provoz.

Vlhkost neškodí, ale stojící vodu je třeba odstranit. Odolnost proti mrazu BI-
GUMA® – Kaltasphalt Spezial při skladování je sice zajištěna, zpracovatelnost 
při zimních venkovních teplotách je však jednodušší, když se výrobek např. 
přes noc uskladní ve vyhřívané hale. 

DŮLEŽITÉ: UPOZORNĚNÍ!
PROCES TVRDNUTÍ JE DÍKY SPECIFICKY DEFINOVANÝM VLASTNOSTEM 
PRODUKTU VELMI SILNĚ ZÁVISLÝ NA VNĚJŠÍCH VLIVECH, NAPŘ. NA PO-
ČASÍ. V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH MŮŽE DOJÍT K ÚPLNÉMU VYTVRD-
NUTÍ STUDENÉHO ASFALTU AŽ PO 3-4 MĚSÍCÍCH.
RYCHLÝ PROCES TVRDNUTÍ V POŽADOVANÝCH PŘÍPADECH JE GARAN-
TOVÁN JEN V PŘÍPADĚ K TOMUTO ÚČELU SPECIÁLNĚ URČENÝM PRO-
DUKTŮM NAPŘ. BIGUMA AQUABIT.

BALENÍ
Asfaltová směs se plní do plastových kbelíků a je přepravována na nevratných 
paletách.

VLASTNOSTI
BIGUMA® – Kaltasphalt Spezial 
se nejlépe osvědčil při údržbě
 a opravách silnic a cest. Studený 
asfalt se vyznačuje:

• nízkými náklady na materiál a práci 
při odstraňování poškozených míst
• lehkou zpracovatelností při každém         
   počasí, tedy i při vlhkosti a nižších
   teplotách
• velmi dobrou přilnavostí
• při uskladnění nedochází ke slepení,   
   neulpívá na nářadí
• stálostí vůči mrazu
• neškodí životnímu prostředí
• je možno jen znovu použít jako rege  
   nerovaný asfalt

SKLADOVÁNÍ
Mráz neovlivňuje negativně kvalitu 
výrobku. V průběhu skladování se na 
povrchu objevují ztvrdliny, které před-
stavují určitý druh ochranné vrstvy pro 
materiál uložený pod nimi. Tato krusta 
se bez snížení kvality výrobku zamíchá 
pod čerstvý materiál. Balený výrobek se 
může bez problémů skladovat venku, 
pokud není obal poškozen.
Balený výrobek je skladovatelný mini-
málně 8 měsíců.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Přístroje - Benzín nebo obvyklá ředidla
Při styku s kůží - Mycí pasta na ruce

Tyto výrobní informace odpovídají momentálnímu 
stavu informací. Udané hodnoty jsou průměrné 
hodnoty za normálních podmínek. Zpracovatel je 
povinen přezkoumat vhodnost a možnost použití 
pro zamýšlený účel. Rádi Vám zodpovíme Vaše 
dotazy ohledně speciálního použití. Platí naše 
Obchodní podmínky. 
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Tloušťka studeného asfaltu
Studený asflat Tloušťka aplikace 1 vrstvy Max. tloušťka Min. tloušťka

0/3 mm cca 3 cm až 10 cm cca 1,5 cm

0/5 mm cca 4 cm až 10 cm cca 2 cm
2/5 mm cca 3-4 cm až 10 cm cca 1,5 cm
2/8 mm cca 4-5 cm až 12 cm cca 2,5 cm

Silnější tloušťky je třeba zhotovit vrstvovitě.   

Balení Paleta/balení Paleta kg Stohování palet Celkem
Plast 25 kg 24 600 1 540


