Asfalttituotteet

Ratkaisut asfaltin tekoon

ASFALTTIPINNAT KUNTOON!
TUOTEVALIKOIMASTAMME LÖYTYY ASFALTTIPINTOJEN ERIKOISPINNOITTEET,
POHJUSTUSAINEET, VÄRIPIGMENTIT, LIUKUVALUKONEET SEKÄ LUOTETTAVAT
RATKAISUT LIIKUNTA- JA KUTISTUMASAUMOJEN JA HALKEAMIEN TIIVISTÄMISEEN.

KUMIBITUMISAUMAUSMASSAT
Multiseal ja Thormaseal ovat elastisia, joustavia
ja vedenpitäviä kumibitumisia saumausmassoja, jotka on erityisesti kehitetty kestämään
sauman toistuvaa laajenemis- ja supistumisliikettä. Thormaseal ja Multiseal-saumausmassat on
testattu vaativimmissakin käyttökohteissa, kuten
kiitoradoilla.
Tuotteet sopivat erinomaisesti sekä betonin että
asfaltin saumojen tiivistämiseen sekä halkeamien
paikkauksiin. Molemmilla tuotteilla on SILKO-hyväksyntä ja CE-merkintä

ERIKOISPINNOITTEET
Tyregrip on epoksipohjainen kitkaa parantava kylmäpinnoite, joka kestää erinomaisesti liikenteen
mekaanista rasitusta, bensiiniä sekä öljyä. Tyregripin levittäminen on helppoa ja pinta on valmis
käyttöön jo samana päivänä.
Tyregripin karkea pinta parantaa asfaltin kitkaominaisuuksia merkittävästi ja lyhentää jarrutusmatkaa tehostaen turvallisuutta, myös sateella.
Tyregrip-pinnan voi myös värjätä ja maalata
halutulla huomiovärillä ilman erikoistyökaluja.

POHJUSTUSAINEET
CP Primer on tehokas liuotinpohjainen pohjustusaine betonin, asfaltin ja bitumin esikäsittelyyn. Tuotteen matalan viskositeetin ansiosta
aine tunkeutuu syvälle alustaan.
CP Primer parantaa tarttuvuutta, kuivuu nopeasti ja
on heti käyttövalmis, sillä se ei vaadi sekoitusta. CP
Primer on helppo levittää joko ruiskuttamalla, siveltimellä tai telalla.

LIUKUVALUKONEET
Gomacon liukuvalukoneita käytetään jatkuvan
betoniprofiilin valamiseen: erilaiset reunakivet,
anturat, melumuurit, suojakaiteet, reunaprofiilit, kourut ja käytävät. Etuna on nopea työstettävyys, kovettuminen sekä ankkurointi raudoituksella alustaan. Tarvittaessa tuotteet voidaan
lujittaa muovikuiduilla tai valaa värillisestä massasta.
Koneet ovat erittäin monipuolisia ja ne tuottavat kustannustehokkaasti erilaisia siistejä, yhtenäisiä ja tasaisia profiileita. Profiilia voidaan helposti valaa erilaisiin
maaston kohtiin ja erityisesti kaarteisiin. Koneella on
mahdollisuus saneerata myös vanhoja reunakiviä.

VÄRIPIGMENTIT
Väreillä voidaan saavuttaa asfalttipintaan toivottu esteettinen ratkaisu, joka myös parantaa
turvallisuutta erottamalla kulkualueen eri osat.
Lanxessin korkealaatuiset CE-merkityt Bayferrox-värit ovat ekologisen asfaltintekijän valinta. Pigmentit ovat sään- ja valonkestäviä, mikä
takaa pinnan säilyvyyden pitkäksi aikaa.
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