
Asfalt wysokiej wydajności do na-
prawy nawierzchni EUROKAN 
  jest nowoczesnym rozwią -
zaniem prowadzącym do szybkiej 
i łatwej naprawy uszkodzonych 
miejsc na nawierzchniach asfal-
towych i betonowych. Niewielkim 
nakładem można szybko i trwale 
naprawić mniejsze i większe uszko-
dzenia dróg, dojazdy, parkingi, po-
dwórza lub na przykład całe tereny 
przemysłowe. 
Zakres zastosowania:
Naprawa uszkodzeń spowodowa-
nych mrozem, wybojów, podjazdów 
na chodniki, wjazdów do garażu i 
stref załadunku. Wykonywanie op-
raw na pokrywy kanałowe, zamy-
kanie szerokich spoin i pęknięć na 
szosach i autostradach. 
Właściwości:
EUROKAN-ASFALT moze byc  
obrabiany w dostarczonym stanie 
na zimno bez innych dodatków i 
może być obciążany ruchem po-
jazdów bezpośrednio po wbudo-
waniu. Uzyskuje się przy tym ta-
kiej samej jakości stabilność, jak 
przy „gorącym asfalcie”. Położone 
warstwy nawierzchni można w 
każdej chwili pokrywać innymi 
warstwami. Przy zastosowaniu EU-
ROKAN-ASFALT nie dochodzi do 
przetłuszczenia rozpuszczalników 
olejowych, jak w przypadku trady-
cyjnej mieszanki zimnej.
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Produkt ten nie jest rozwiązaniem pro-
wizorycznym, lecz trwałym, długoczaso-
wym
Stabilność i trwałość odpowiada na-
wierzchniom wykonanym z asfaltu gorą-
cego
Obróbka nie jest zależna od warunków 
pogodowych i może przebiegać w tem-
peraturze od -10 °C do +45 °C
Do obróbki nie są konieczne żadne duże 
maszyny
Możliwość jazdy po nawierzchni natych-
miast po wbudowaniu materiału
Możliwość wielowarstwowego i bezprzer-
wowego wbudowania z zachowaniem 
gradacji uziarnienia
Możliwość nadbudowania asfaltem gorą-
cym w każdym czasie
Nie są potrzebne żadne dodatki. Produkt 
jest wolny od rozpuszczalników
Produkt jest przyjazny dla środowiska, 
został opracowany, wyprodukowany i za-
pakowany w Niemczech według ścisłych 
wytycznych jakościowych

Informacje o produkcie:
EUROKAN - ASFALT:   Asfalt zim-
ny wysokiej jakości o uziarnieniu 
0/3, 0/5, 0/8 i 0/11 jest wysoko wy-
dajną mieszanką do naprawy drob-
nych uszkodzeń na wszystkich na-
wierzchniach drogowych. Produkt 
jest mieszanką grysu szlachetnego 
i piasku o wielkości ziarna 0/3, 0/5, 
0/8 lub 0/11 oraz modyfi kowanego 
polimerowo spoiwa bitumicznego 
ze specjalnymi dodatkami i środka-
mi adhezyjnymi. Szybko twardnie-
je, jest ekstremalnie stabilny, łatwy 
w obróbce i zalecany do renowacji 
nawierzchni narażonych na duże 
obciążenia.
Proszę przestrzegać zasad obróbki 
zawartych w instrukcji technicznej.

Magazynowanie:

W nieotwartych wiadrach poliety-
lenowych EUROKAN ASFALT 
może być magazynowany przez 
sześć miesięcy. Po otwarciu (na-
poczęciu) i ponownym zamknię-
ciu pojemników trwałość może się 
zmniejszyć. Gotowa mieszanka nie 
jest wrażliwa na mróz.

EUROKAN - ASFALT 0/3:
Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

EUROKAN - ASFALT 0/5:
Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

EUROKAN - ASFALT 0/8:
Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

EUROKAN - ASFALT 0/11:
Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)Prosimy dzwonić na nasz ser-

wisowy numer telefonu
 +48 721 166 180

i pytać o EUROKAN - ASFALT
Chętnie służymy Państwu 

poradą. 

REATYWNA MIESZANKA ASFALTOWA
NA ZIMNO  


