
7Naprawczy i przepuszczalny asfalt
Ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie

Asfalt naprawczy (znany również jako asfalt “na zimno”) służy 
do naprawy małych ubytków lub pęknięć w jezdni, podjazdach, 
na ścieżkach rowerowych. Asfalt “na zimno” to zimna, płynna 
masa asfaltowa, która zawiera kruszywo i lepiszcze. Asfalt “na 
zimno” jest dostarczany w owalnym wiaderku, co ułatwia jego 
późniejsze rozdzielanie i aplikowanie przy użyciu narzędzi 
pomocniczych.

Instamak Asfalt w stanie utwardzonym zachowuje niemal
identyczne właściwości jak klasyczny asfalt na ciepło. 
Posiada właściwości elastyczne, sprawiające, że jest wydajny 
oraz umożliwia szybkie i profesjonalne naprawy ubytków 
oraz pęknięć w jezdni. Asfalt Instamak możne być używany
bez względu na warunki atmosferyczne. Deszcz czy mróz
nie są przeszkodą podczas korzystania z asfaltu Instamak 
Asfalt Instamak może być stosowany w przypadku,
jeśli głębokość otworu/ubytku wynosi od 10 do 80 mm.
Nie jest toksyczny czy łatwopalny, jednak zaleca się 
noszenie rękawic podczas czynności związanych z naprawą, 
ponieważ materiał z jakiego jest wykonany jest stosunkowo 
lepki. 

Z asfaltem naprawczym Instamak nie musisz martwić się
odpadami, ponieważ asfalt ten można wykorzystywać do 
12 miesięcy od daty produkcji - nawet jeśli opakowanie i asfalt 
zostało wcześniej częściowo użyte i otwarte.

Asfalt przepuszczalny to asfalt o otwartej strukturze, który 
zmniejsza hałas wywołany ruchem ulicznym i dzięki swoim 
przepuszczalnym właściwościom pomaga odprowadzać szybciej 
wodę z dróg.

Zalety asfaltu naprawczego Instamak i asfaltu 
przepuszczalnego: 

•

 

Nie ma potrzeby używania palnika gazowego podczas 
instalacji

•

 

Zapewnia  mocną, stabilną i trwałą naprawę nawierzchni
•

 

Trwały jak ciepły asfalt
•

 

Może być eksploatowany zaraz po naprawie
•

 

Warunki użytkowania: -40 ° C do + 60 ° C
•

 

Twardnieje pod naciskiem 
•

 

Oszczędność czasu podczas naprawy
•

 

Może być stosowany w otworach i pęknięciach o głębokości 
od 10 mm do 80 mm

•

 

Prosty i łatwy w użyciu.

Uwaga: 

Nie wymaga 
używania 

palnika 
gazowego 
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Asfaltowe masy 
naprawcze 

6.1.1 Asfalt naprawczy

Charakterystyka Produkt nr Głębokość naprawy Ziarnistość (mm)

25 kg/17,5 litra bardzo drobnego asfaltu (biała pokrywa) 490840503 10 - 20 mm *(14,9) 0 - 3

25 kg/16,5 litra drobnego asfaltu (czerwona pokrywa) 490840505 15 - 30 mm *(14,0) 0 - 5

25 kg/15,5 litra asfaltu (zielona pokrywa) 490840508 25 - 40 mm *(13,2) 0 - 8

25 kg/15,0 litra grubego asfaltu (niebieska pokrywa) 490840511 35 - 60 mm *(12,8) 0 - 11

25 kg/14,5 litra bardzo grubego asfaltu (żółta pokrywa) 490840516 50 - 80 mm *(12,3) 0 - 16

* Głębokość(mm) otworu na 1m2 z 25 kg w stanie zagęszczonym

6.1.2 Asfalt przepuszczalny

Charakterystyka Produkt nr Głębokość naprawy Ziarnistość (mm)

25 kg/15,5 litra asfaltu (zielona pokrywa) 490841508 25 - 40 mm *(13,2) 0 - 8 mm

25 kg/15,0 litra grubego asfaltu (niebieska pokrywa) 490841511 35 - 60 mm *(12,8) 0 - 11 mm

25 kg/14,5 litra bardzo grubego asfaltu (żółta pokrywa) 490841516 50 - 80 mm *(12,3) 0 - 16 mmObsługuje : * Głębokość(mm) otworu na 1m2 z 25 kg w stanie zagęszczonym
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Asfalt nie wytrzymuje hamowania i skręcania kół do momentu 
stwardnienia (około 12h) 
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