IKO PRO REFRESH ASPHALT
Produktbeschrijving:
Half vloeibaar thixotroop product op basis van bitumenemulsie, harsen
en vulstoffen.

Verwerken:
●

●

●

Gebruik:
●

●

●

●

●

●

●

Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt.
Vastleggen van de loskomende begrinding van de toplaag.
Bescherming- en dichtingslaag voor onvoldoende verdichte
asfaltbekledingen of bekledingen met verweerd oppervlak.
Oppervlakte bestrijking van parkings, geasfalteerde paden,
garageopritten, wegen.
Vernieuwen van oude, licht gescheurde bekledingen waarvan de
structuur nog degelijk is.
Verbeteren van het rijcomfort en het uitzicht.
Mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

Eigenschappen:
●

●

●

●

●

●

Vormt een gelijke bekleding.
Perfecte antislip bekleding door zijn geselecteerde vulstoffen.
Zeer soepele film.
Blijft niet kleven.
Goede weerstand aan temperatuurschommelingen.
Bevat geen oplosmiddelen.

Kenmerken:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

De ondergrond mag licht vochtig zijn.
Het oppervlak moet zorgvuldig worden gereinigd en stofvrij zijn.
Niet aanbrengen op bekledingen op basis van steenkoolpek.
De putten en grote oneffenheden kunnen eerst opgevuld worden met
koudasfalt
Daarna minimum 3 weken wachten alvorens IKOpro refresh asphalt aan
te brengen.
De IKO pro refresh asphalt goed omroeren teneinde een homogeen
mengsel te bekomen.
Het product uitstrijken met een borstel of rubberen vloertrekker.
Op pas aangelegde asfaltbekleding brengt men IKOpro refresh asphalt
aan op de nog lauwe asfalt. Gedurende 3 tot 5 uren laten drogen,
beschut tegen de regen.
Op elke andere, afgekoelde asfaltbekleding bedraagt de droogtijd meer
dan 5 uren.
Temperatuur van het oppervlak tussen 10° en 30°C. Ideale temperatuur
tussen 15° en 20°C.
Het is normaal dat er bij de eerste regenval een lichte re-emulsificatie
van de IKOpro refresh asphalt optreedt. Dit verandert niets aan de
kwaliteit van het renovatiewerk.
Geen uitvullingen verwezenlijken met het product.
Enkel in 1 dunne laag aanbrengen.

Bewaren:
6 maanden, vorstvrij, in hermetisch gesloten verpakking

●

●

●

●

Kleur: zwart
Dichtheid bij 20°C: +/- 1.2
Viscositeit bij 25°C - Brookfield RVT - spindle 6 - 20 t/min: +/7.000cps
Droogtijd bij 20°C - RV50-60%
Handdroog: na +/- 8u
Bekont zijn fysische eigenschappen: na +/- 24u
Gehalte droge stof - in gewicht: +/- 55%
Aangebrachte film op een soepele onderlaag en geplooid op een
buigkern van 3cm diametr bij 20°C: geen scheurtjes

Verpakking:
Emmers van 20 kg

❍

❍

●

●

Verbruik:
+/- 0.8 kg/m².

Reinigen van gereedschap:
●

●

Onmiddellijk met water
IKO bitumen cleaner

IKO Road • 6 December 2019 2:43 | IKO nv - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - +32 3 248 30 00 – http://www.ikoroad.com

