
Product
Duurzaam koudbereide koudasfalt.
Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer of zak repareren van asfaltschades. Dit 
allround reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse soorten schades eenvoudig en kosteneffectief 
te herstellen. Doordat koudasfalt langdurig flexibel blijft is het bij uitstek geschikt om werking en zetting 
van asfalt op te vangen. Direct na het aanbrengen en verdichten kan de weg weer worden openge-
steld voor verkeer. Bij slechte (beton) ondergronden is het advies om deze voor te strijken met Simson 
Bitumen Voorstrijk.

Toepassingen
• Uitvullen van gaten en verzakkingen
• Reparatie van sleuven
• Aansluiting van asfalt op klinkerbestrating

Eigenschappen
• Kant-en-klaar product
• Eenvoudig aan te brengen
• Uitstekende hechting
• Blijvend stroef oppervlak

Technische kenmerken
Verwerkingstijd: onbeperkt
Laagdikte: 20-40 mm
Verwerkingstemperatuur: vanaf -20°C
Belastbaar: direct na verdichten
    
 Kleur Verpakking   Artikelnummer
 Zwart (blanco) zak 25 kg  30605622
 Zwart (blanco) emmer 25 kg 30605624

Opslag en stabiliteit
Koel bewaren. Zak: minimaal 6 maanden houdbaar. Emmer: minimaal 12 maanden houdbaar

Informatie aanvraag
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:
• Veiligheidsinformatieblad (VIB)

SIMSON HOVENIERS 
KOUDASFALT 0-6
SIMSON GÄRTNER KALTASPHALT 0-6
SIMSON ASPHALTE FROID 0-6
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GEBRUIKSAANWIJZING      
1. Reparatieplek schoonvegen
2. Voorbehandelen met kleefprimer voor optimale hechting
3. Reparatieasfalt gelijkmatig verdelen en aandrukken
4. Licht afstrooien en verdichten met een handstamper of trilplaat 
5. Afstrooien met zand
 - Geschikt voor het vullen van gaten in asfalt- en betonwegen
 - Bij lage temperatuur zakken in verwarmde ruimte leggen
 - Verwerkbaar tot -20°C
 - Niet belastend voor het milieu. Bevat geen teer of schadelijke vluchtige stoffen
 - Minimaal 6 maanden houdbaar (ongeopend en niet in de zon)
 - Na verwerking direct belastbaar

VERARBEITUNGSHINWEISE
1. Schlagloch sorgfältig säubern
2. Vorbehandeln mit Bitumen Kleber für eine optimale Haftung
3. Den Reperaturasphalt gleichmäßig verteilen und etwas andrücken
4. Mit Brechsand abstreifen und verdichten mit Hilfe eines Handstampfers oder einer Rüttelpatte 
5. Wenn gewünscht nochmals abstreuen
 - Geeignet zum füllen von Schlaglöchern in Beton- wie Asphaltwegen 
 - Bei Temperaturen unter 5 grad C in beheizten Räumen lagern 
 - Zu verarbeiten bis -20°C
 - Nicht Umweltbelastend. VDB Kaltasphalte beinhalten keinerlei Teer oder andere gesundheitsschädliche Stoffe 
 - Minimal 6 Monate haltbar bei korrekter Lagerung 
 - Nach Verdichtung direkt belastbar

MODE D’EMPLOI
1. Balayer l’endroit à réparer
2. Appliquer un primaire d’accrochage afin d’obtenir une adhésion optimale
3. Répartir uniformément l’asphalte de réparation avec un peu de pression
4. Sabler légèrement et compacter avec un pilon à main ou une plaque vibrante
5. Jeter du sable sur la surface réparée
 - Approprié pour remplissage et égalisation des trous, affaissement et endroits dégradés sur voiries en asphalte et béton
 - Pendant période de gel, stocker les sacs dans une espace chauffée
 - Utilisable jusqu’à -20°C
 - Ne nuit pas à l’environnement. Ne contient pas de goudron ou de substances volatiles nuisibles
 - Temps de préservation ; au moins 6 mois (non ouvert et hors du soleil)
 - Après l’application immédiatement passable par la circulation

INSTRUCTIONS
1. Ensure pothole is free of dust, debris and standing water
2. Apply bitumen primer for optimum adhesion
3. Fill in hole, (apply product slightly proud of the pothole) and compress lightly
4. Lightly scatter sand over the repair and compact with a hand tamper or plate compactor 
5. Scatter additional sand to avoid staining of the bitumen to tyres or shoes
 - Suitable for repairing damage to asphalt and concrete surfaces
 - In cold conditions, product should be stored at elevated temperatures to improve workability
 - Can be used at temperatures as low as -20°C
 - Environmentally friendly product. Free of tar and harmful volatile organic compounds
 - Shelf life: minimum 6 months, unopened and in sheltered conditions
 - Can be trafficked immediately

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. 
Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.  
Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de  
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken.  
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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