IKO Oecophalt Blue 0/6 Copro
Productbeschrijving:

Verwerken:

Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

Voorbereiden van de ondergrond

Gebruik:

●

Herstellen van wegdek in asflat en beton, klasse A

Eigenschappen:
●

●

●

●

●

●

●

Snelle uitharding (Bij 20 C° +/- na 1 uur).
Klaar voor gebruik.
Uitstekende aanhechting.
Onmiddellijke en definitieve herstelling.
Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
IKO Oecophalt Blue 0/6 beschikt over een hoge interne flexibiliteit
welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

●

●

Plaatsen van IKO Oecophalt Blue 0/6
●

●

●

Kenmerken:
●
●

●

●

●

●

●

Kleur : zwart
Kaliber : 0/6 – gesloten structuur
Copro gecertificeerd
Technische fiche snelcode 1316/5280
Certificaatnummer 1316/61
PTV 861 klasse A

IKO Oecophalt Blue 0/6 uitspreiden met een hark en aandammen met
een straatstamper of trilplaat.
Giet een weinig water over IKO Oecophalt Blue 0/6 tijdens het
aandammen (start de uitharding).
Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten en mengen
alvorens het product te plaatsen.
IKO Oecophalt Blue 0/6 kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden.

Bewaren:
6 maanden in vacuüm verpakking.

Verpakking:
●

Verbruik:

Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een rechte
naad te bekomen.Reinig het oppervlakte van stof en losse
delen.Verwijder water en modder.
Het is aangewezen om IKO rephalt primer spray te gebruiken aan de
naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken.
Op betonnen ondergrond steeds IKO rephalt primer spray gebruiken.

●

Zakken van 16 kg.
76 zakken per palet / 960 kg per palet

+/- 25 kg/m² per cm dikte.

Reinigen van gereedschap:
IKO bitumen cleaner
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