Concrex Asphalt Repair
®

Zwaar te belasten epoxy herstelsysteem voor asfalt en betonnen oppervlakken.

Watco Asphalt Repair is een nieuw type product voor het vullen van gaten in asfalt en betonoppervlakken. De
epoxyharssamenstelling is veel sterker en duurzamer de traditionele bitumen gebaseerde producten. De
sterkte van het product maakt dunnere reparaties dan conventionele producten mogelijk en is ideaal voor
zwaar belaste oppervlakken.
 Geschikt voor binnen- en buitengebruik
 Hardt uit tot een harde, zwarte, antislipafwerking
 Geen primer nodig
 Kan worden toegepast op elk gewenste dikte van 10-100mm
 Belastbaar na 12 uur
Toepassingen
 Herstel oneffenheden en gaten in asfalt, tarmac of betonnen oppervlakken
 Vernieuwen van versleten, aangetaste asfalt of beschadigde beton in doorgangen en op de werkvloer
 Herstellen van beschadigd asfalt in parkeergarages en laadkaaien voor zwaar verkeer van
vorkheftrucks en vrachtwagens.
 Vullen van bredere (meer dan 10mm) scheuren en barsten in asfalt en betonnen vloeren.
 Inbedden en bevestigen van geleiderails van poorten e.d.
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Samenstelling
Een mix van granietkorrels en epoxyhars.
Afwerking
Korrelig, zwart, antislip oppervlak.
Verpakking
Kit van 25kg omvattend hars (2,5L),
verharder (1L) en aggregaat, geleverd in
een emmer van 30L.
Dekvermogen
Het volume van 25kg komt ongeveer
overeen met 25 liter. Als richtlijn is dit een
dekvermogen van ongeveer 0,5m² op
30mm laagdikte.
Chemische weerstand
Goede algemene bestendigheid tegen
chemische producten die dikwijls worden
gebruikt in de industrie. Neem contact met
ons op voor advies over andere
chemicaliën.
Opslag
Bewaren boven de 10°C.
Houdbaarheid
12 maanden in ongeopende verpakking.
Voorbereiding
Zorg ervoor dat het op te vullen oppervlak
proper, droog (lichtvochtig is toegelaten) en
vetvrij is.

Primer aanbrengen
Een primer is niet nodig wanneer het
product wordt gebruikt voor het vullen van
poreuze putten en barsten. Wij raden het
gebruik van Watco Tack Coat aan voor het
gebruik van Watco Asphalt Repair op
gladde ondergronden.
Mengen
Het mengen gaat makkelijker in een
mortelbak maar kan ook in de geleverde
verpakking.
Giet de inhoud van de verharder bij het
hars en meng deze met een spatel of
mixer. Onmiddellijk uitgieten van de
gemengde componenten op de granieten
korrels. Door middel van een troffel mengen
om een zwart homogeen geheel te
verkrijgen. Zorg ervoor dat de droge
aggregaat volledig bedekt is met hars.
Pot Life (van de gemende componenten)
Ongeveer 30 minuten bij een temperatuur
van 10-20°C, minder bij hogere
temperaturen.
Aanbrengen
Kap het gemengde product in de op te
vullen ruimte en dicht alle gaten en barsten
op door middel van een troffel. Licht
aandrukken met een stuk hout zodat
luchtbellen worden verwijderd. Werk af met
een troffel, licht bevochtigd met White
Spirit, voor een gladde afwerking.

Uitharding
Beloopbaar na 8 – 12 uur en belastbaar
voor zwaar verkeer na 12 – 24 uur (bij een
temperatuur van 10-20°C). Lagere
temperaturen verlengen de uithardingstijd.
Veiligheid
Alle
productetiketten bevatten algemene
veiligheidsinformatie.
Levensmiddelen uit de ruimte
verwijderen tijdens het aanbrengen
en uitharden.
Veiligheidsinformatiebladen zijn
beschikbaar.
Bestellen
U kunt dit product in units van 25
kg 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.
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