
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ASPHALTOS 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της 
εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι 
συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή 
τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε 
άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 26.4.2021 

 

Ασφαλτόμιγμα ψυχρής εφαρμογής  
για επισκευές οδοστρωμάτων 
 

Ιδιότητες 
 
Έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό μίγμα ψυχρής 
εφαρμογής, για τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων 
από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη ευκαμψία χωρίς την εμφάνιση ρωγμών 
λόγω συστολοδιαστολών. Διαθέτει πολύ καλή πρό-
σφυση με το υπόστρωμα και δεν παρασύρεται από 
τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Έχει μεγάλη αντοχή 
στις καιρικές επιδράσεις και τον χρόνο. 
Εξασφαλίζει απλοποίηση των εργασιών χωρίς την 
ανάγκη προετοιμασίας της προς επισκευή 
επιφάνειας και χρήσης ειδικού εξοπλισμού. Το 
οδόστρωμα μπορεί να δοθεί άμεσα στην 
κυκλοφορία. 

 

Πεδία εφαρμογής 

 
Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη επισκευή φθορών 
μικρού εύρους (λακκούβες, ανοίγματα κλπ.) σε 
οδοστρώματα από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Ιδανικό 
για τοπικές αποκαταστάσεις σε εθνικούς, επαρχια-
κούς και αστικούς δρόμους, γέφυρες, χώρους 
στάθμευσης, καθώς επίσης και σε προαύλια εργο-
στασίων, σχολείων, νοσοκομείων κλπ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση:          ψυχρό ασφαλτικό μίγμα 

Απόχρωση: μαύρο 

Πυκνότητα:            1,75 kg/l 

Πυκνότητα  
συμπυκνωμένου μίγματος: 2,10 kg/l 

Θερμοκρασία εφαρμογής: από -40ºC έως +60ºC 

 

Τρόπος χρήσης  
 
1. Υπόστρωμα 
Η προς επισκευή επιφάνεια πρέπει να είναι απαλ-
λαγμένη από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ., 
ειδικά στην περίμετρο της. Επίσης δεν πρέπει να 
έχει λιμνάζοντα νερά. Σε περίπτωση που το βάθος 
της επισκευής υπερβαίνει τα 10 cm, συνίσταται να 
προηγηθεί διάστρωση αμμοχάλικου και καλή συ-
μπύκνωσή του. 
 
 
 

2. Εφαρμογή 
Το επισκευαστικό μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση 
και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ανάμιξη ή ανάδευ-
σή του. Η προς επισκευή επιφάνεια γεμίζεται με το 
υλικό, φροντίζοντας το γέμισμα να προεξέχει        
1-2 cm από τη στάθμη του οδοστρώματος. Κατόπιν 
το υλικό συμπυκνώνεται καλά με τη χρήση 
φτυαριού, κυλίνδρου ή και με τις ρόδες ενός 
αυτοκινήτου. Το οδόστρωμα μπορεί να δοθεί 
άμεσα στην κυκλοφορία. 

 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 21 kg/m

2
/cm πάχους στρώσης. 

 

Συσκευασία 
 
Δοχεία 25 kg. 

  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε 
κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, την υγρασία και τον ήλιο. 

 

Παρατήρηση 
 
Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί γενικά κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες εκτός υπό βροχή. 
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