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Bitu-Mend  

Snel reparatiemiddel voor gaten in asfalt en beton 

 
 
 
Bitu-Mend is een duurzaam reparatiemiddel 
op basis van bitumen dat buiten te 
gebruiken is voor gaten in asfalt en beton. 
Bitu-Mend reparaties kunnen meteen 
allerhande verkeer aan. 
 
Vele toepassingen 
Ideaal voor gaten in wegen, 
parkeerplaatsen, laadperrons, paden, 
landingsterreinen, enz., in 
bitumineuze en betonnen oppervlaktes.

 
 
Slijtweerstand 
Het product geeft een dichte harde 
oppervlakte die geschikt is voor zwaar 
wegverkeer. Er kan onmiddellijk over 
reparaties worden gereden 
• Zeer eenvoudig in het gebruik 
• Uithakken is niet nodig 
• Geschikt voor zwaar verkeer. 
• Bevat een eenvoudig te gebruiken primer 
• Geschikt voor gaten met een diepte van 10 

tot 75mm 
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Samenstelling 

Gepolijst aggregaat met vloeibaar 
bindmiddel op basis 
van bitumen plus harzen en lijmen. 
 
Verpakking 

Emmer van 25 kg met primer. 
 
Uiterlijk 

Zwart, korrelig en bitumineus uiterlijk. 
 
Houdbaarheid 

Ten minste één jaar. 
Opslag 

Na gebruik, deksel weer goed op de 
emmer plaatsen. Opslaan in een 
warme omgeving. 
 
Veiligheid 

Alle productetiketten bevatten 
algemene veiligheidsinformatie. 
Veiligheidsinformatiebladen zijn 
beschikbaar. 
Levensmiddelen uit de ruimte 
verwijderen tijdens het aanbrengen en 
uitharden. 
 

Voorbereiding van de oppervlakte 

Alle losse deeltjes en 
oppervlaktewater, olie, enz. 
verwijderen. 
 
Aanbrengen 

De primer op de voorbereide 
oppervlakte gieten en met een kwast 
uitsmeren. Voldoende Bitu-Mend in het 
gat kappen of scheppen zodat het iets 
te vol is en vervolgens aanduwen met 
de achterkant van een schep of 
stamper. 
Bij uitzonderlijke temperaturen moet u 
voor advies contact opnemen met 
Vulhopp. 
 
Verhardingstijd 

Er kan onmiddellijk over reparaties 
worden gereden. Het product verhardt 
verder na verloop van tijd na plaatsing. 
 
Dekvermogen 

Met een laagdikte van 24 mm dekt 25 
kg ongeveer 0,5 m². Het product kan 
aangebracht worden tot een laagdikte 
van 75mm.

Ook verkrijgbaar 

Stamper: 
4.5kg vierkante stamper met een 
1370mm gelakte stalen schacht. 
Verbetert de verdichting van Watco 
Bitu-Mend. 
 
Bestellen 

U kunt deze producten  telefonisch, 
per fax of via www.vulhopp.be 
bestellen bij Vulhopp Industries. Alle 
producten worden verkocht en 
geleverd volgens onze algemene 
verkoopvoorwaarden. Vulhopp 
Industries  krijgt vaak vragen over 
andere dan in deze productinformatie 
staande gebruiksmogelijkheden voor 
Watco producten. Ondanks dat 
Vulhopp Industries altijd een zo goed 
en volledig mogelijk advies geeft, 
stellen wij ons niet aansprakelijk voor 
de resultaten van zulke uitkomsten, 
tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk 
bevestigd zijn door Vulhopp Industries.

 
 
 
 
 


