
 

 

 

Informacje ogólne: 

Bitumix Wet-Rep jest wysoce efektywną, gotową mieszanką mineralno-asfaltową na zimno do napraw cząstkowych nawierzchni drogowych 
wszystkich kategorii ruchu. Składa się z mieszanki szlachetnych kruszyw/piasku o wielkości ziaren od 0 mm do 8 mm a także modyfikowanego 
polimerem lepiszcza bitumicznego ze specjalnymi dodatkami i klejami. Bitumix Wet-Rep jest materiałem bardzo łatwym w obróbce, nie wymaga 
żadnych dodatkowych narzędzi. Jest przyjazny środowisku naturalnemu zarówno w fazie pracy jak i produkcji. 

Produkt jest dostarczany w szczelnie zamkniętych workach 14 kg. Paleta zawiera 72 worki. 

Zastosowanie: 

o miejscowe naprawy wszystkich typów nawierzchni asfaltowych i betonowych 
o uzupełnienie otworów po próbkach rdzeniowych 
o naprawa ubytków i pęknięć mrozowych 
o niwelacje 
o odtworzenie nawierzchni po regulacji urządzeń uzbrojenia drogowego 

Przygotowanie miejsca naprawy: 

Miejsce naprawy oczyścić z zanieczyszczeń i luźnych elementów. Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne. Powierzchnie łączenia powinny  
być posmarowane cienką warstwą gruntu (ok. 0,25-0,50 kg/m2) celem uzyskania lepszej adhezji starego i nowego materiału. 

Aplikacja Bitumix Wet-Rep: 

Po otwarciu opakowania niezbędną ilość wsypać w miejsce naprawy a następnie rozprowadzić np. kielnią do uzyskania równej powierzchni 
zachowując niewielki naddatek (1 cm naddatku materiału na każde 5 cm grubości warstwy). Przed zagęszczeniem konieczne jest zwilżenie 
ułożonego Bitumix Wet-Rep wodą. Następnie materiał należy zagęścić używając zagęszczarki płytowej (lub ubijaka, walca). Po zagęszczeniu, jeśli 
pogoda jest słoneczna ruch może być wznowiony natychmiast. 

Zaleca się odczekać ze wznowieniem ruchu pojazdów w następujących przypadkach: 

o niska temperatura (poniżej 10°C) 
o padający deszcz 
o naprawiane miejsce znajduje się na zakręcie (np. na rondzie) 
o występowanie bardzo ciężkiego ruchu 

Aplikacja zimą przy niskich temperaturach: 

Bitumix Wet-Rep zaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej kilka godzin przed zastosowaniem. Ułatwia to aplikację.  
Nie jest potrzebne dodatkowe ogrzewanie produktu bądź miejsca aplikacji. Zaleca się odczekać zanim ruch pojazdów zostanie wznowiony. 

Zużycie: 

Na każdy 1 cm grubości warstwy zużycie wynosi 25 kg / m2, uwzględniając późniejsze zagęszczenie. Użyta ilość może się nieznacznie różnić  
w zależności od typu podłoża. 

Przechowywanie: 

Bitumix Wet-Rep można przechowywać przez okres 6 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniu bez dostępu mrozu  
i słońca. 

Wpływ na środowisko. 

Produkt nie zawiera rozpuszczalników. Może być w całości wykorzystany ponownie (recykling asfaltu). Lepiszcze nie jest rozpuszczalne  
w wodzie i nie zawiera mieszaniny smoły węglowej i chlorowanych węglowodorów. 
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