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Användning
 
Ultracrete Permanent Pothole Repair® är en perma-
nent asfaltslagningsmassa godkänd enligt BBA/HAPAS 
för lagningar av alla potthål samt asfalts-sprickor bredare 
än 10 mm. Lagningen är permanent och har ett högt 
friktionsvärde till skillnad från andra tillfälliga lagningar 
av t ex oljegrus eller återvunnen asfalt. Lagningen blir 
körbar omedelbart efter det att arbetet är utfört.

Applicering

1. Rengör noga skadan med borste och se till att   
 skadan är ren och någorlunda torr. Fyll eventuellt upp  
 potthålet/sprickan (om det är djupt) med bärlager och  
 packa ordentligt.
2. Behandla kanterna och all annan synlig asfalt i
 skadan med SCJ-Bitumenspray.
3. Applicera lagningsmassan i skadan.
4. Packa noga med en handstöt eller med
 maskinell stamp.

Hälsa & säkerhet

Bindemedlet som används i Ultracrete Instant Road
Repair är klibbigt. Se till att arbetskläder, skyddshand-
skar och skyddsglasögon alltid används vid hantering av
materialet. Undvik hudkontakt. Bindemedlet kan tas bort 
med tvål och vatten om det skulle fästa på huden. Upp-
sök läkare om hudirritationer uppstår. Om produkten 
kommer i kontakt med ögonen skölj rikligt med vatten 
och konsultera läkare. För ett fullständigt informations-
blad om materialsäkerhet, se www.pekuma.se

Produktdetaljer

Permanent Pothole Repair levereras i smidiga 25 kg 
hinkar som förhindrar bitumen-läckage. Stenstorleken
är 3 mm. För större stenstorlek (6 och 10 mm) se
relaterade produkter.

Lagring: Lagra på sval och välventilerad plats.
Hållbarheten under korrekta förhållanden för obruten 
förpackning är sex månader.

Täckning: ca 1 m2 x 15 mm

Att tänka på: Det bör noteras att vid kall temperatur 
kan asfalten först kännas väldigt hård, med ett lätt tryck 
på kanten av säcken i hinken återställs materialet till sin 
normala konsistens. Vid arbeten i kalla miljöer förvaras 
asfalten med fördel inne i ett uppvärmt utrymme t ex en 
bil för att arbetet skall gå så lätt som möjligt.

För att resultatet skall bli så bra som möjligt kan
vi inte nog påpeka hur viktigt det är att klistra och
packa ordentligt.

Egenskaper och fördelar

· Kan användas i varma, kalla och fuktiga
 väderleksförhållanden.
· Kostnadseffektiv – bara ett besök krävs
· Miljövänligt – Innehåller inga lösningsmedel
· Högt friktionsvärde

Relaterade produkter

SCJ Bitumenspray Bitumenklister och fogförsegling
Instant Road Repair® Asfaltslagningsmassa med 
stenstorlek 6 eller 10 mm.
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