
 

ASFALT KLEURHERSTELLER

Frist verkleurd asfalt op

KNOW‐HOW TO PROTECT™
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Herstelt grauw, grijs en verkleurd asfalt

Zorgt voor een uiterlijk 'als nieuw'

Dekt oude belijning en reparaties af

Voorkomt dure en storende vernieuwing van het wegdek



ASFALT KLEURHERSTELLER
OMSCHRIJVING
Een één component coating op basis van een hoge kwaliteit bitumen met speciale
vloeiadditieven en vulmiddelen voor een optimaal resultaat.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Voor het opknappen van parkings, opritten, voetpaden, enz.

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:  30 minuten
Overschilderbaar:  2 - 5 uur
Volledig uitgehard:

 
2 - 5 uur (regen zal het drogingsproces vertragen
doordat oplosmiddel in de laag wordt opgesloten).

THEORETISCH VERBRUIK
5 - 10 m² per 5 liter, afhankelijk van het type ondergrond.

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Ondergrond moet droog en vrij van losse deeltjes zijn. Mos etc. moet handmatig of met een
hogedrukreiniger verwijderd worden. De ondergrond goed laten drogen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Buiten niet aanbrengen tijdens regen. Voorkomen moet worden dat de coating wordt
blootgesteld aan regen binnen 30 minuten na het aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Het product moet ruim, maar gelijkmatig worden aangebracht in één laag met een roller of
kwast. Putjes en gaatjes kunnen vooraf worden gevuld met een mortel van 5478 gemengd
met vuurgedroogd zand. Voor het aanbrengen van de mortel de te repareren plekken eerst
gronden met een laag 5478.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Het product moet ruim, maar gelijkmatig worden aangebracht in één laag met een roller of
kwast. Putjes en gaatjes kunnen vooraf worden gevuld met een mortel van 5478 gemengd
met vuurgedroogd zand. Voor het aanbrengen van de mortel de te repareren plekken eerst
gronden met een laag 5478.

OPMERKINGEN
Dit product is bedoeld als oppervlakte coating. Het is niet ontworpen om als versterking of
herstelling van zwakke of beschadigde oppervlakken. Dit product is ontworpen voor gebruik
op bitumen gebaseerde oppervlakten. Het kan oppervlakken verzachten/verweken die
koolteer bevatten. In geval van twijfel, vooraf een proefvlak uitvoeren en na 24 uur controleren
of er geen verzachting/verweken heeft plaatsgevonden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  286 g/l
VOC readymix:  286 g/l
VOC categorie:  A/i
VOC limiet:  500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5° en 25°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
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