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Polyglass is a member of 
Green Building Council

Guaranteed Quality
UNI ISO 9001  and UNI ISO 14001

A PRONTO egy hideg aszfalt keverék, bitumen, emulzi�kálók és ásványi őrlemény 
felhasználásával útjavítási és útkarbantartási munkákra ahol praktikus, gyors 
megoldásra van szükség.
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TERMÉKJELLEMZŐK
HALMAZÁLLAPOT Szilárd
SZÍN Fekete
TÉRFOGATSÚLY 1,700 kg/m 3

ANYAGIGÉNY Hozzávetőleg 17-18 kg/m2 a tömítendő rés szélességének minden centiméterére (puha agyag esetén)

5÷35 ° C
PLASZTIFIKÁTOR ADALÉK A bitumen súlyának 6%-a
HASZNOS RÉTEGVASTAGSÁG Minimum 2,5 cm / maximum 5 cm

ANYAGÖSSZETÉTEL
ADALÉKANYAGOK Válogatott anyagok (homok és jó minőségű murva)
KÖTŐANYAG Bitumen, növényi és ökoolaj
BITUMEN FOLYÓSÍTÓ

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA
ZSÁKOK 25 kg 

TÁROLÁS
Tartsa a zsákokat jól lezárva, és ha lehet, ne tegye ki őket légköri anyagok, úgymint közvetlen UV sugárzás, illetve eső hatásának, 
valamint hideg (5 °C-nál alacsonyabb) hőmérsékletnek, mert alacsony hőmérsékleten az anyag megkeményedik. Ne helyezze az 
áruval megrakott raklapokat egymásra, mert ez megrongálja az anyagot. Megfelelő tárolás mellet a termék a csomagolástól szá-
mítva 6 hónapig eltartható. Ha a termék szavatossági ideje nyári időszakban jár le, a termék használható marad.
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POLYGLASS SPA
Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO 

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118
 www.polyglass.com - info@polyglass.it

MŰSZAKI LEÍRÁS

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

ALKALMAZÁSI MÓDOK

BIZTONSÁGI NORMÁK
Lásd a biztonsági adatokat

A PRONTO  egy felhasználásra kész, bitumenes keverék. Az anyag homok és murva adalékanyagokból készül. Az adalé-
kanyagokat bitumen és növényi olaj köti össze. Ezek a kötőanyagok teszik használhatóvá a terméket még hónapokkal (6 
hónappal) a csomagolást követően is. A PRONTO nyári és téli felhasználásra egyaránt egyféle összetételben és 0,5 cm-es 
szemcseméretben kapható. Állagát tekintve az anyag bizonyos idő után összeáll, betömörödik.

A PRONTO használata főként útkarbantartásra, kisebb kátyúk megszüntetésére, kis felületek felújítására és javítására, 
valamint rések kitömésére ajánlott. Gyorsan és könnyedén teríthető, nem igényel szakértelmet, és egy szintre hozza az 
egyenetlen felületeket. Városi és külvárosi környezetben egyaránt ellenáll a járművek által a főútvonalakon és a mellé-
kutakon keltett hatásoknak.

A PRONTO  használatra kész állapotban kapható, de a felhordásához tiszta felületre van szükség. A termék nem igényel 
alapozást. Figyeljen rá, hogy a felújításként terítendő felület ne legyen 5-6 cm-nél vastagabb, ellenkező esetben további 
rétegeket kell felhordani, és ezeket speciális szerszámokkal, nagyon alaposan tömöríteni kell.
A termék akkor köt meg véglegesen, amikor a felülete tömörré válik. A forgalom korlátozását követően alaposan 
tömöríteni kell az anyagot úthengerrel, lapvibrátorral vagy egyéb tömörítő eszközzel. Ilyen esetben tanácsos a felületre 
hinteni egy réteg pormentes homokot. A műveletek befejeztével a gépjárművek rögtön igénybe vehetik az úttestet.

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET

Plaszti�kátorok és adalékok

A számszaki adatok, információk 
és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. 
tapasztalataiból származnak. A 
POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor 
nem felelős ezek 
felhasználásából eredő 
végeredményért, továbbá az 
esetleges szabadalmi jogok, vagy 
harmadik felek jogainak 
megsértéséért. További 
információért kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot műszaki irodánkkal.
A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a 
jogot arra, hogy előzetes 
értesítés nélkül módosítsa a 
műszaki adatlapot, amennyiben 
a termék fejlesztése okán ez 
szükségessé válik.


