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IxponułCJE PRoDUCENTA - DEGAMEX

DoT. srosowAmA, pRzECHowywANrA I TRANspoRTU rvrrEszANKI

NilINERALIYO - ASFALTOWEJ NA ZIMNO

TAR-CAN aA0ł/QPR2000

Warunki stosowania:

:'i ł u
Zaląa się' aby mieszanlię stosować na ubytki nawierzchni o jełlnostkowej powierzchni nieprzekraczającei 1 mL

.'. Przed przysĘpieniem db naprtwy' należy usunąć z wyboju szczotĘ z twardym wlosiem lub odkuruaczem wszystkieruch ome kam ienie i zanieeysznenia.
Powierzchnie ubytku nie wymagajągruntowania emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.Do tak prłygotowanego fragmentu-nawierzchni *r"ąr'*.yp.J'mieszankę mineralno_asfaltową zniewielkim nadmiarerr1przykĘać gzbietem łopaty i zagęscie płyĘ wibracvj'ą r'u *a..*. Bwentualne niedobory (wklęsła powierzcbnia pozagęszczeniu), można 

"""P*]ć p'ze" aospi*e mieszankii p*o*o" -gęszczenie.Ubytki o większej gębokosci, t<oĘstnie 3e't *ypełiie **'*"*. ubijan1łn tłucanieni (zalecamy materiał uzyskany pofrezowaniu nawierzchni'"1a1o*".1), *i.nł" ou *io".nu otJo ł cm mieszanki asfaltowej. Iet,,ti ijaihoilżi konieczrość

G nrą warstwę mo?a po!)Tac piaskiem.lyb gysem_o maksymaln)m wymiarze kuszywa 2 mm lub 4 mm ( odpowiedniofrakcja 0D mm lub 0/4 mm.1 wtelu *lk'tę'il kleierrii się *i.r"u'tiJo k ł pojazd w :Ruch kołowy lub pie.sł na naprawianej 
"i*i.''.lł'l *"a'. fficic bezpośre&tio po zakotrcznniu pracy.Po ułożeniu mieszanka asfaltowa pozośtu.;9 elastyczla pi"r-iiiu godzią co pozlwalana doMadne rozłożenie materiału wewszvstkich kiaunkach naprawianej **i.",.t'ni. i;;;,i^;i; il.ii"i;;"*ilJr,'lilur;;lli'ril]"d"1'"##,il'# promienisłoneczlych. l..lrv luJlY|

ostateczne utwardzarrie się mieszanki - 
'zachodzi 

popY?odparowywanigzastosowanych upłynniaczy. Czas pofizebny doutwardzenia się mieszanki zaleĘ od,naĘżenia ruchu *." **onto*;il'd'; p.'',łj' ;h po *yLonaniu remontu.

Warunki przechow5nvania:

Worki z mieszanĘ mineralno _ asfaltorvą na ?t'n:T można przechołvywać na wolnym powienzu hb w magazyrrachzabezpieczającje r rłmież przed działaniem promieni słoneczlyci oiaz ogniem; należy je r wn ieŻizolowaćprzed wpĘwempromieniowania 
!ąlyso,oeszczq śniegu oraz bardzo niskich temperatur powietza.hzy spefoiieniu polvylszych wanrnk w, 

"'n ' 
p**n"*y**i. ,iie ryoze być dłuższy niż 12 miesięcy odchwili wyprodukowania. Beąpośrednio przed wbudowŃem mieszanlra powinna być przechowywanąpt?śz co najmnĘ 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze od 15 do 25 oC wcetu zape*iiil; *bialności

9raz wymagaiego zagęs7o?śnia w wyboju

Transport mieszanki:

Transport mieszanki mineralno _ asfaltowej na zimno może się odbywać dowolnym środkiem przewozowym przy zachowaniu
warunk w prźscłrovrywarr ia orazodrębnych przepis w dotycących transportu. .'
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ŚwrłnEcrwo ;łroŚcr

PoUczENlE: Wyr b należyplz chowywaćw miejscach niedostępnych dla dzieci.
Należy chronić sk ę pzed bezpośrednim Lor'taLilłii:;Ń;;ką stosują9 odpowiednieubranie ochronne (rękawice' okuiary, itp') :| 
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Lp. WłaściwoŚci l Jednostki Wyniki badan Wymagania trłetody bad!|
wedłuq

1 2 3 4 5

1 Wygląd Zgodnie z
wymaganiami

mieszanka jednorodna,
barwy czarnej, wszystkie
ziarna kruszywa otoczone

lepiszczem

ocena
makroskopowa

2 Konsystencja w 5 oC Zgodnie z
wymaganiami mieszanka urabialna ocena

makroskopowa

3

Uziarnienie, zawartośĆEaren
przechodzących przez sito #
[mmJ:

11,2 100,0

PN-EN 12697-
2:2003 (U)

8,0 96,2 od 82,S doib00
5,6 66,5 od 55 do 90
4,O 45,7 od 20 do 50
2,0 17,8 od5do25
1,0 4,7 od0do10

0,063 2,9 od0do5
4

5

ll

Zaw arloś ć vqye kstrah owa nego
lepiszcza [% (m/m)t 4,7 od 4,2 do 5,2 PN-EN 12697-

_ 1:2006 (U)
Przye,zepnośĆ lepiszcz a,| Io/o! l

ialbłł'ĄĄffi l .

94 >90 PN-84/B-
06714.22 p.8 i I
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oRzEczENlE: Mieszanka TAR-CAN 2001 spełrria wymagania aprobaty AT/ 2oo7-o3 -124111
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|mię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej


