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Ideaal voor reparatie van kuilen in wegen, opritten en parkeerterreinen.

• Eenvoudige werkformule
• Eenvoudig compact te maken
• HAPAS-goedgekeurd sinds 2011
• Direct berijdbaar

Toepassingen
UltraCrete Permanent Pothole Repair is een geschikte 
oplossing voor wegen, trottoirs, opritten en parkeerterreinen. 
Er kan direct na gebruik weer op de weg worden gereden bij 
nat en heet weer en bij vorst. Het product is compatibel met 
het bestaande wegoppervlak. Permanent Pothole Repair kan 
worden aangebracht in gaten tot 100 mm diep. (Diepere gaten 
kunnen worden gerepareerd door met lagen te werken).

Technische informatie
UltraCrete Permanent Pothole Repair bevat volwaardig, 
in elkaar grijpend aggregaat met een hoog PSV-gehalte en 
speciaal geformuleerde bitumen. Het product wordt geleverd 
in recyclebare containers van 25 kg. Een plastic zak van 25 kg 
is ook verkrijgbaar, waarvoor een minimale bestelhoeveelheid 
geldt.

Toepassing
Kuilen met elke diepte kunnen worden gerepareerd.
1. Zorg ervoor dat de kuil vrij is van stukken vuil en stilstaand 
water.
2. Spuit UltraCrete SCJ-afdichtingsmiddel op de randen van de 
kuil.
3. Breng een dunne laag van het product aan in de kuil.
4. Maak het compact met een handstamper of een geschikt 
mechanisch alternatief.

Opslag
Bewaar in een koele, goed geventileerde ruimte.

Houdbaarheid
De houdbaarheid onder geschikte omstandigheden voor 
verzegelde goederen is:
Zak: 3 maanden - geleverd op in krimpfolie verpakte pallets.
Emmer: 6 maanden - geleverd op in krimpfolie verpakte 
pallets.

Hanteringsrichtlijnen
UltraCrete Permanent Pothole Repair wordt zo snel mogelijk 
geproduceerd en geleverd om te garanderen dat het 
materiaal vers is en gemakkelijk kan worden aangebracht. 
Let erop dat zakken op pallets, met name die onderop 
liggen, hard kunnen lijken. Door lichte druk op de rand van 
de zak uit te oefenen, krijgt het materiaal weer de normale 
consistentie.

Gezondheid, veiligheid en milieu
U moet geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
gebruiken wanneer u producten prepareert, mengt en 
aanbrengt. Was altijd uw handen voordat u gaat eten en 
houd materialen veilig buiten het bereik van kinderen 
en dieren. Gooi de verpakking en het restafval op 
verantwoordelijke wijze en in overeenstemming weg met 
de lokale voorschriften. U vindt een informatieblad met alle 
materialen van dit product op instarmac.co.uk

Kwaliteitsgarantie
Alle producten worden in een fabriek vervaardigd waarvan 
het kwaliteitsbeheersysteem is gecertificeerd/geregistreerd 
conform BS EN IS0 9001. Onze producten zijn gegarandeerd 
tegen defecte materialen en productiefouten en zullen 
worden vervangen of u krijgt het aankoopbedrag terug als 
de goederen niet overeenkomen met ons reclamemateriaal. 
We kunnen echter geen aansprakelijkheid accepteren 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, 
omdat we geen directe of doorlopende controle hebben 
over waar en hoe onze producten worden gebruikt. Alle 
producten die worden verkocht zijn onderhevig aan onze 
verkoopvoorwaarden. U kunt hiervan een kopie bij ons 
aanvragen.

Easy work formula

• Geen afval, hersluitbare emmers
• Eenvoudig aan te brengen
• Diepte: 10 - 100 mm
• Voor geplande en reactieve reparaties
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PSV   60
Kleur   zwart
Dekking   Ongeveer 1 m2 op 12 - 15 mm  
   compact gemaakt, afhankelijk van  
   de oppervlakonregelmatigheid  
   van de reparaties
Eenheid/verpakking 25 kg plastic zak 
   (56 eenheden per pallet)
   25 kg emmer
   (52 eenheden per pallet)
   minimale bestelhoeveelheid is van  
   toepassing

Technische gegevens

Koud reparatiem
iddel voor asfalt


