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Tekniskt datablad

Kallasfalt - COMP -

 A Produktbeskrivning
• Bituminös massa av halvsyntesiskt stenkol för vägbeläggning samt lagning av mindre hål och sprickor.
• För hårt trafi kerade vägar.
• Snabb applicering utan behov av någon särskild ytpreparation.
• Appliceras i alla väderlekar.
• Mycket god vidhäftningsförmåga och utmärkt fl exibilitet på både asfalt och betong.

 A Användningsområden
• Kallasfalten är speciellt framställd för att fylla småhål, laga sprickor och fi xa ojämnheter på vägar, 

trottoarer, parkeringar och inomhusområden.

 A Säkerhetsåtgärder
• Läs säkerhetsdatabladet innan användning.
• Skyddsglasögon och skyddshandskar bör användas.

 A Förvaring
• Kallasfalten kan förvaras i upp till 12 månader i försluten förpackning vid rumstemperatur.
• Undvik att förvara produkten utomhus.

 A Bruksanvisning
•  För en optimal vidhäftningsförmåga måste mycket små hål och smala sprickor förstoras och om möjligt

göras fyrkantiga eller rektangulära så att de kan fyllas ordentligt. Försök inte att fylla hål som är större
än 1 m². Gör räta och åtminstone 6 mm höga kanter. Avlägsna all smuts, eventuellt grus och trasiga
asfaltsbitar.

•  Öppna kallasfalten och rör om för att jämna ut blandningen och lösa upp eventuella klumpar. Sprid ut
på området du vill täcka med hjälp av en kratta elller skrapa. Komprimera med hjälp av en vält.

•  Tips: se till att produkten håller en temperatur runt 20°C innan applicering (12 timmar innan). Undvik att
applicera produkten vid temperaturer under 5°C.

•  25 kg asfalt räcker till 1 m² med ett 12-15 mm tjockt lager. Efter komprimering minskar tjockleken från
20 mm till 15 mm.

•  Om hålet du önskar fylla är djupare än 20 mm rekommenderar vi dig att applicera ett andra lager
kallasfalt på det första efter komprimering av detta.

Detta datablad utarbetades 19.12.2009 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen är avsedd som en vägledning
och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


