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KOUDASFALT - Ref. COMP -

 A Hoofdkenmerken
Koudasfalt is een half-kunstmatig mengsel van minerale aggregaten en bitumen voor de onmiddellijke 
opvulling van kuilen, scheuren, …
• Speciaal voor putten in deklagen onderhevig aan zwaar verkeer.
• Kan snel worden aangebracht voor een onmiddellijke reparatie, zonder gebruik van een primer.
• Geschikt voor alle temperaturen.
• Uitstekend hechtvermogen en kneedbaarheid op asfaltbeton, teer, asfalt, beton, …
• Weerstand gelijkwaardig aan die van warm asfalt.

 A Toepassingsgebied
• Koudasfalt werd speciaal bestudeerd voor de dichting van putten of imperfecties – kuilen, groeven, 

verzakkingen – op alle soorten gronden, wegen, (voet)paden, parkings en vloeren.

 A Fysisch-Chemische eigenschappen
• Mengsel op basis van aggregaten (Ø 6 mm) bedekt met verharste bitumen.

 A Voorzorgsmaatregelen
• Raadpleeg de fiche met veiligheidsgegevens.
• Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen.

 A Verkoopseenheid en opslag
• Emmer van 25 kg.
• De houdbaarheid is 12 maanden op kamertemperatuur, met gesloten verpakking.
• Vermijd opslag buiten.

 A Gebruik – Handleiding
Voorbereiding van de grond 
De instandhouding van het product wordt verlengd wanneer de ondergrond correct wordt voorbereid.
•  Vergroot de putten zodat ze vierkant of rechtvormig worden. Let echter op dat u geen oppervlakken 

bereidt die groter zijn dan m2.
• Maak duidelijke randen met een hoogte van minstens 6 cm.
• Verwijder aggregaten en stof.

Voorbereiding en gebruik van het product
TIP:  Breng het product op een temperatuur van bijna 20°C vóór gebruik (12 uur ervoor).

Open het deksel van de emmer. Zet de zak met koudasfalt op de grond. Kneedt het vooraleer het uit te 
pakken (dit kan zonder het product uit de zak te halen). Spreidt het koudasfalt uit over het te behandelen 
oppervlak met een hark of een borstel. Druk het koudasfalt samen door het aan te stampen (hoe beter 
het product wordt samengedrukt, hoe beter het zal standhouden). Het dekkingsvermogen is 25 kg per m2 
van 20 mm dik.

Opmerking: na het samendrukken is de uitstekende laag slechts 15 mm dik.

Indien de op te vullen put dieper is dan 20 cm kunt u best een tweede laag koudasfalt aanbrengen op de 
samengedrukte basislaag.

Opgelet:  Het oppervlak niet meteen of intensief gebruiken. Het beste is om 24 uur te wachten. 

Koudasfalt werd ontworpen om kneedbaar te blijven en dan te verharden, in functie van de 
omgevingstemperatuur en de verkeerssituatie.

Deze technische fiche werd opgesteld op 19/09/2008 en vervangt alle vorige fiches. De verstrekte inlichtingen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op dat ogenblik. De aandacht van de 
gebruikers wordt gevestigd op de mogelijke risico’s die kunnen worden opgelopen wanneer het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan die waarvoor het werd ontworpen. In geen geval 
stelt zij stelt de gebruiker vrij van het kennen en toepassen van het geheel aan reglementaire teksten met betrekking tot diens activiteit. Hij neemt onder zijn eigen verantwoordelijkheid de nodige 

voorzorgsmaatregelen rond zijn gebruik van het product.


