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Asphalt 

Restorer 

Spoorvormende oppervlaktes van 
teer en asfalt 

Asphalt 

Crack filler 

Scheurvulmiddel voor asfalt, teer en 
alle bitumineuze oppervlaktes 

 

 
 
 
Asphalt Restorer over versleten, afgebroken asfalt 
oppervlaktes gieten en bestrijken om een afgedichte 
slipvrije doffe zwarte afwerking te verkrijgen. De 
vermenging van bitumenemulsie en fijn 
toeslagmateriaal geeft paden, speelruimtes, 
parkeerplaatsen en alle plaatsen met licht tot 
gemiddeld verkeer een slipvrije oppervlakte. 
 
•  Klaar voor gebruik 
•  Eenvoudig aan te brengen 
•  Kan al na 2 tot 3 uur worden betreden 

(afhankelijk van aanbrengdikte en 
weersomstandigheden) 

•  Suspensiedikte van 1.5 mm per laag 
•  Het is mogelijk om zwaar beschadigde vloeren 

met meerdere lagen van een nieuw wegdek te 
voorzien. 

Lelijke scheuren in asfalt kunnen leiden tot het 
binnendringen van water, erosie en versneld verval 
van de oppervlakte. Dit product op basis van 
rubberen bitumen maakt de reparatie van scheuren 
wel heel eenvoudig. De vloeistof gewoon in een 
gietkan afgieten (b.v. een gieter) en in de scheur 
storten. 
 

•  Flexibel: houdt rekening met uitzetting en 
beweging 

•  Ideaal voor scheuren tot 3 mm breed 
•  Scheuren van 3 mm tot 25 mm kunnen worden 

dichtgemaakt door Asphalt Crack Filler met zand 
te mengen 

•  Duurzame bescherming tegen het binnendringen van 
water 

•  Indien gewenst, overschilderbaar met Asphalt 
Paint (asfaltverf), Black Top (zwarte deklaag) of 
Asphalt Restorer (asfalthersteller) 

•  Geschikt voor binnen en buiten 
•  Uitstekende aanhechting 



 
 

nv Vulhopp sa – Z.I. Satenrozen – Kartuizersweg 1A – B-2550 KONTICH 
Tel. 03/457 50 23 – Fax 03/457 92 74 – email: sales@vulhopp.be - www.vulhopp.be 

 

ASPHALT RESTORER 
 
Samenstelling en uiterlijk 

Na opdrogen, een doffe zwarte 
afwerking. 
 
Slipweerstand 

De zandachtige oppervlakte is slipvrij. 
 
Verpakking 

Beschikbaar in een emmer van 25 kg. 
 
Dekvermogen 

Ongeveer 12-15 m² per 25 kg voor een 
1,5 mm dikke laag, afhankelijk van de 
ondergrond. 
 
Opslag 

Beschermen tegen vrieskou. Bewaren 
in de oorspronkelijke verpakking op 
een koele, droge plaats, verwijderd 
van direct zonlicht. 6-9 maanden 
houdbaar. 
 
Voorbereiding oppervlakte 

Asfalt/teer grondig vegen om alle stof, 
vuil en losse deeltjes te verwijderen. 
Verwijder eventueel onkruid en 
waterplassen. Scheuren kunnen met 
Asphalt Crack Filler worden gevuld en 
diepe gaten (meer dan 25 mm) met 
Bitumend of Concrex Asphalt Repair. 
De oppervlakte mag enigszins vochtig 
zijn. Bij hete, droge omstandigheden 
zeer droge oppervlaktes met water 
bevochtigen. 
 
Roeren 

Inhoud van de emmer grondig roeren. 
 
Aanbrengen 

Uitsluitend aanbrengen in droge, 
warme (meer dan 10ºC) 
omstandigheden, gewoonlijk alleen 
tussen april en september. Niet 
aanbrengen bij koud of vochtig weer of 
als er regen wordt voorspeld. Op de 
oppervlakte storten en in één richting 
uitsmeren met een getande troffel 
(verkrijgbaar bij Vulhopp) voor een 
gelijkmatige dekking. De aangebrachte 
laag verandert binnen enkele minuten 
van bruin naar zwart. Onmiddellijk met 
een vochtige (water) harde bezem 
lichtjes over de oppervlakte slepen om 
de door de troffel veroorzaakte golven 
glad te strijken. De achterblijvende 
bezemstreken slijten naarmate de 
oppervlakte wordt gebruikt. 
 
 
 
 

Verhardingstijd 

Er kan na 2 uur in de hierboven 
genoemde droge, warme 
omstandigheden overheen worden 
gelopen. Beschermen tegen regen en 
verkeer tot de oppervlakte is uitgehard. 
Waar mogelijk, verkeer van voertuigen 
2 à 3 dagen vermijden. Slechte 
weersomstandigheden verlengen de 
droogtijd. 
 
Overschilderen 

Indien er een laag van meer dan 1,5 
mm dikte wordt vereist, kunnen er 
meer lagen worden aangebracht. 
Iedere laag laten drogen (gewoonlijk 2 
à 3 uur) alvorens de volgende laag 
aan te brengen. 
 
 
ASPHALT CRACK FILLER 
 
Samenstelling en uiterlijk 

Rubberen zwarte bitumen emulsie. 
 
Verpakking 

Beschikbaar in een bus van 5 liter. 
 
Dekvermogen 

5 liter is gewoonlijk voldoende voor 
een scheur van 5 mm breed, 5 mm 
diep over een lengte van 100 meter. 
 
Opslag 

Beschermen tegen vrieskou en direct 
zonlicht. Ongeveer 9 maanden 
houdbaar in de ongeopende 
verpakking. 
 
Voorbereiding 

Veeg of schraap losse deeltjes uit de 
scheur. 
 
Roeren 

Goed roeren voor gebruik. 
 
Aanbrengen 

Niet gebruiken in natte of koude 
omstandigheden (onder 5ºC). Vochtig 
of koud weer verlengt de droogtijd. De 
scheur moet redelijk droog zijn hoewel 
hij ietwat vochtig mag zijn. 
Scheuren tot 3 mm breed: Asphalt 
Crack Filler met een gietkan 
(verkrijgbaar bij Vulhopp) in de 
scheuren storten. Er mag ook een 
gieter worden gebruikt. 
Eventuele overtollige vloeistof die over 
de randen van de scheur loopt, 
uitsmeren tot een dunne laag. 
Zodra de Asphalt Crack Filler droog is, 
deze met zeer fijn zand of cement 
bestuiven om eventuele resterende 

kleverigheid te verwijderen. 
Scheuren van 3–25 mm breed: de 
zijkanten van de scheur gronden met 
een kwastlaag Asphalt Crack Filler. 
Asphalt Crack Filler met vochtig zand 
(zandtoeslag is verkrijgbaar) mengen 
om een ietwat stijve mortel te 
verkrijgen. Met de troffel in de scheur 
aanbrengen en gladmaken. Zodra de 
mortel droog is, deze met zeer fijn 
zand of cement bestuiven om 
eventuele resterende kleverigheid te 
verwijderen. 
 
Verhardingstijd 

Afhankelijk van weersomstandigheden 
en scheuromvang loopt dit zeer uiteen. 
Droge, warme omstandigheden 
versnellen het drogen. Het product 
verhardt door de verdamping van het 
water. Vochtige, koude 
omstandigheden verlengen dus de 
verhardingstijd. 
Een richtlijn is ongeveer 2-4 uur voor 
scheuren tot 3 mm en 6-10 uur voor 
scheuren tot 25 mm. 
 
VOOR BEIDE PRODUCTEN 
 
Schoonmaken van gereedschap 

Water en reinigingsmiddel gebruiken 
zolang het product niet is opgedroogd. 
Indien het product is opgedroogd, 
terpentine gebruiken. 
 
Veiligheid 

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

 


