Η ιδανική λύση...

...για λακκούβες
οδοστρωμάτων

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ
Εύκολη εφαρμογή με 3 απλές κινήσεις:
Ετοιμασία
Αφαιρέστε από την λακκούβα τυχόν περιττά αντικείμενα.
Εφαρμογή ακόμα & σε λακκούβα με νερό.
Σε ασταθή υποστρώματα με αδρανή υλικά συμπιέστε προηγουμένως
το υπόστρωμα, όπως θα κάνατε σε μία συμβατική επιδιόρθωση.

Εφαρμογή
Γεμίστε την λακκούβα ή την ελαττωματική περιοχή
με Propatch δίνοντας ελαφρά υπερύψωση
σε σχέση με το υπόλοιπο οδόστρωμα.
Η κατανάλωση είναι περίπου 20 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

Συμπίεση
Απλά πατήστε με το αυτοκίνητο ή με το πίσω μέρος
του φτυαριού ώστε το Propatch να συμπιεστεί
καλά & να ευθυγραμμιστεί με το υπόλοιπο οδόστρωμα.
- Δεν απαιτούνται ειδικά μηχανήματα ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για τέλεια απόδοση του Propatch πρέπει να γίνει
πολύ καλή συμπίεση κατά την εφαρμογή.
- Για εφαρμογές βάθους 15cm δημιουργήστε στρώματα
με Propatch ανά 5cm συμπιέζοντας κάθε φορά.
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Ιδανικό για μόνιμες & άμεσες επισκευές λακκουβών & καθιζήσεων στο οδόστρωμα ή μετά από έργα
υδρεύσεων, αποχετεύσεων, τηλεπικοινωνιών, αερίου κ.α. Δένει με διάφορα υλικά όπως σίδερο, τσιμέντο,
μαντέμι, ξύλο κ.α. Το σημείο εφαρμογής δεν απαγορεύεται να υπερκαλυφθεί με συμβατική θερμή άσφαλτο.
Χρήση παντός καιρού: χαμηλές (από -26οC) ή υψηλές (έως +49οC) θερμοκρασίες,
με βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά ή υγρασία.
Ετοιμόχρηστο & δεν χρειάζεται επαλείψεις (συγκολλητικές, προεπαλείψεις).
Γρήγορη λύση με άμεση παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία.
Δεν κολλάει στα παπούτσια ή στα ελαστικά των αυτοκινήτων.
Αποτελεσματική λύση με μόνιμη προσκόλληση & σταθερότητα στην επιδιορθωμένη περιοχή.
Δρα αποτελεσματικά σε ακραίες συνθήκες βαρέως χειμώνα με παγετό (από -26οC) & αποδίδει το ίδιο καλά
σε βροχερά & ζεστά κλίματα (μέχρι & έως +49οC). Παραμένει ελαστικό & δεν δημιουργεί ρωγμές
εξαιτίας θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών.
Αποθήκευση χωρίς περιορισμούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος ή ανοιχτός, κ.λπ).
Διάρκεια ζωής πάνω από 2 έτη χύμα ή μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
Aπεριόριστη διάρκεια ζωής, όταν είναι συσκευασμένο.
Ακίνδυνο στην χρήση του.
Καθαρό βάρος 25kg

Παράγεται & διατίθεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές & διεθνείς προδιαγραφές.

σε συσκευασία πλαστικού
Σάκου ή Δοχείου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝTΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραγγελίες - Πληροφορίες:
Τ/F: 22940 55988, 22940 55317, E: info@propatch.gr
Έδρα: Λεωφ. Μαραθώνος 313, Μαραθώνας Αττικής 190 07
Eργοστάσιο παραγωγής: ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Τ: 24310 83255

www.propatch.gr

