Instant Road Repair – Aukstais asfaltbetons

Informācija
Ultracrete IRR (Ātrais ceļu atjaunotājs) ir
aukstās ieklāšanas virsmu asfaltbetons, kas
radīts noturīgai pirmreizējai bedru
izlīdzināšanai uz 2., 3. un 4. kategoriju ceļiem,
kā arī gājēju ceļiem, velosipēdistu ceļiem.
Ultracrete IRR ietilpst BBA/HAPAS metāla
konstrukciju nostiprināšanas sistēmā.

Tehniskā informācija
Ultracrete IRR ir cieta agregātstāvokļa
materiāls. Uz spirta bāzes pārveidotais
bitumens satur polimērus un fleksibilizatorus.
Tas ir pieejams 3mm, 6mm un 10mm biezu
graudu frakciju. Sapresētās uzklāšanas metode
nodrošina cietas un blīvas virsmas izveidi, ko
nekavējoties var lietot satiksmes vajadzībām.

Īpašības un ieguvumi

Sagatavošana
Sapresējiet uzklāto masu un pamatni līdz
norādītajam dziļumam zem jau esošās kārtas.
Pārliecinieties, ka visi presēšanas instrumenti
ir tīri un asfalta ieklāšanas vietā nav gružu.
Uzklājiet Ultracrete SCJ uz visiem labojamā
laukuma vertikālajiem stūriem.

Uzklāšana
Ar 3mm pakāpes klājumu Ultracrete IRR var
iegūt 30mm biezu kārtu. Ieklājiet materiālu
aptuveni 45mm dziļumā (lai sasniegtu 30mm
sapresēto klājumu).
Ar 6mm pakāpes klājumu Ultracrete IRR var
iegūt 60mm kārtu. Ieklājiet materiālu aptuveni
45mm dziļumā lai sasniegtu 30mm sapresēto
klājumu). Tad atkārtojiet ieklāšanu otrreiz.
Ar 10mm pakāpes klājumu Ultracrete IRR
panāk 100mm klājumu. Ieklājiet materiāli
aptuveni 45mm dziļumā (lai sasniegtu 30mm
sapresēto klājumu). Tad atkārtojiet ieklāšanu.
Tad ieklājiet pēdējo 60mm kārtu, kas tiks
sapresēta līdz 40mm, lai panāktu 100mm
klājumu.

Aukstā ieklājuma virsmas asfalts ir paredzēts
pirmreizējai ieklāšanai uz ceļiem un metāla
konstrukcijām.
• Īss labošanas laiks – nepieciešama tikai viena
reize.
• Tūlīt pieejams satiksmes izmantošanai.
• Nepieciešams minimāls darbs.
• 6mm un 10mm pakāpes ir BBA/HAPAS
piemērotas pirmreizēju noturīgu labošanas
darbu veikšanai ietvēm, riteņbraucēju celiņiem
un 2, 3 &4 kategorijas brauktuvēm.
• Ražots atbilstoši Kvalitātes Vadības Sistēmai BS
EN ISO 9001:2000.
Ieteicamais pielietojums
Noturīgs labošanas materiāls lūkām 2,3 & 4 brauktuvju,
gājēju celiņu un riteņbraucēju celiņu lūkām. Ideāli
piemērots arī privātiem piebraucamajiem ceļiem,
bedru labošanas darbiem un labošanas darbiem ap
lūkām.

Pēdējā uzklāšana
Vēlreiz uzklājiet Ultracrete SCJ uz visiem
vertikālajiem stūriem. Vēlreiz uzklājiet
Ultracrete IRR papildus kārtu un sapresējiet to
ar jau esošo virsmu.

Līdzīgie BAA/HAPAS apstiprinātie produkti
Ultracrete QC10
Ultracrete M60
Ultracrete PY4
Ultracrete SCJ

Ievērībai: Visām kārtām ir papildus jāizmanto
aptuveni 50% materiāla.

Ultracrete Instaline
Ultracrete Instaband

Ātri cietējošs pamata pildījuma
betons
Ātri cietējoša pamata java
Poliestera sveķu pamata java
Bitumena aukstā savienojuma
izolatora aerosols
Termoplasta ceļu marķējuma
atjaunošanas lente
Bitumena izolācijas lente

.

Brīdinājumi

Veselība un drošība

Ultracrete IRR saistviela ir ļoti lipīga, tādēļ
nepieļaujiet tās saskari ar ādu. Ir ieteicams
lietot rūpniecības cimdus, priekšautu un
aizsargājošos apavus.

Sargiet ādu no saskares ar materiālu. Bitumena
saistviela nedrīkst saskarties ar ādu, tomēr, ja tas
noticis, notīriet to ar gēlveida tīrīšanas līdzekli. Ja viela
nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet to ar lielu
daudzumu ūdens. Ja kairinājuma sajūta nepāriet,
apmeklējiet ārstu.

Specifikācija – Ultracrete Instant Road Repair (IRR)

10mm klase

6mm klase

3mm blīvs maisījums
Uzglabāšana
IRR pārsegums
Tirdzniecības
instruktāža

Apstiprinājis
Krāsa
Iepakojuma izmērs
BBA/HAPAS
2,3 & 4 kategoriju
Melns
25kg spaiņi
brauktuves, gājēju
celiņi un
velobraucēju celiņi
2,3 & 4 kategoriju
Melns & tumši
25kg spaiņi
brauktuves, gājēju
sarkans
celiņi un
velobraucēju celiņi
‐
Melns
25kg spaiņi
Uzglabājiet vēsā, sausā vietā ar temperatūru no 2°C līdz 35°C. Uzglabāšanas
ilgums, produktu atbilstoši uzglabājot 6 mēneši, spaiņiem.
1m2 x 15mm (sablīvēts)
Ultracrete Instant Road Repair ir izgatavots un piegādāts pēc iespējas īsākā
laikā, lai nodrošinātu svaigu produktu, kas ir viegli ieklājams.

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu www.deltaurban.lv vai ražotāja
mājas lapu www.instarmac.co.uk.

Produkti
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