
OS300

Användningsområde

Asfaltlagare är avsedd för lagning av
”potthål” i asfalt och för asfaltering av
mindre ytor.

Utmärkande egenskaper

• Mycket god hållbarhet
• Utseende likt den gamla asfalten
• Kan användas både sommar som
vinter

• Lösningsmedelsfri

Beskrivning
Asfaltlagare är en mjuk special bitumenprodukt utan
lösningsmedel och med inblandad sten. Vid tryck och i
kontakt med luft härdar massan och utseendet blir mycket
likt den gamla asfalten.

Kulör
Svart.

Förpackning
7 kg hink
20 kg hink

Applicering
• Avlägsna skräp och fyll upp hålet där lagningen skall
ske med grus eller sand tills det återstår ca 4 cm till kant.
Skall lagningen endast klara lättare trafik kan asfaltskiktet
minskas något.

• Fyll upp med OS300 Asfaltlagare med ett tjockare lager
i mitten av hålet och komprimera innefrån och ut med
lämpligt redskap t.ex. handstöt eller asfaltvällt.

• Man kan också lägga en masonitskiva över lagningen och
sedan köra med bilens hjul över skivan.

• Komprimering kan behöva upprepas under de första
veckorna tills asfalten är hård.

Rengöring
Lacknafta.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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OS300

Teknisk information

Stenstorlek 2-8 mm
Användningstemperatur Fungerar lika bra sommartid som vintertid. Vid kall väderlek rekommenderas att burken lagras ett dygn i rumstemperatur innan

användning
Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning
Åtgång Hål i bilväg: 4-5 cm; skikt räcker 20 kg till ½ m²

Hål i cykelväg/gångbana: 2-3 cm; skikt räcker 20 kg till ca 1 m²
Torktid Högre tryck kortar härdningstiden. Regn kan förlänga torktiden


