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Potmix
Reparationsasfalt

Potmix Asfalt Repair
ECO-vänlig lösningemedelfri produkt härdar vid stötvis tryck 
och används till snabba och hållbara reparationer av beläggn-
ingsskador samt asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar 
under stötvis tryck, ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpås-
läpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. 

Art nr  215004    20 kg/brk
Art nr  215006      7 kg/brk

Potmix Asfalt Hardtop
Optimal för arbetstemperatur över +15° och används vid 
snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och 
asfaltering av mindre ytor. Asfalten stelnar i kontakt med luft. 
Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. För 
optimal utläggning bör asfalten förvaras i rumstemperatur en tid 
före användning.

Art nr  215007   20 kg/brk

Bruksanvisning
Lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bär-
lager av grus eller sand som komprimeras. Ett djup av 1-3 cm 
lämnas för asfalten. På svårfästa ytor kan Potmix Asfalt Primer 
användas för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och 
komprimeras med stötvis tryck. 

Potmix Asfalt Primer
ECO-vänlig lösningsmedelsfri asfaltsklister för vidhäftning av 
asfaltmassa på svårfästa ytor. Använd Potmix Primer vid asfal-
tarbeten där extra vidhäftning är viktigt t ex asfaltkanter och på 
gammal, sliten asfalt. Rengör den önskade ytan och applicera 
primern genom att spraya från ca 10-20 cm. För optimal effekt 
låt primern stå i 20-30 minuter innan påläggning av asfalten, en-
ligt instruktioner. För att undvika bitumenfläckar efter utläggning 
kan fin sand strös på primer och lagning.

Art nr  215008   200 ml

Potmix Asfalt Cleaner
ECO-vänlig lösningsmedelsfri rengöringsmedel för effektriv 
borttagning av asfalt- och bitumenfläckar. Produkten fungerar 
utmärkt på verktyg, betonggolv, stenplattor, bilen etc. Applicera 
Potmix Cleaner genom att spraya ytan från 10-20 cm avstånd. 

Art nr  215009   200 ml

Produktfakta

Egenskaper Repair Hardtop

Stelnar under tryck •

Stelnar i kontakt med luft •

Permanent lagning • •

Lösningsmedel 0% < 1%

Ca min temp vid användning < 0% 15° C
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