VALCKE

BOUWSPECIALITEITEN

TINASCOAT

Koude met koolwaterstof omhulde steenslag open textuur voor het herstellen van
asfalt verhardingen.
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Beschrijving

Verpakking

Koolwaterstofhoudende steenslag, stockeerbaar, koud te
verwerken.

Zak van 25 kg

Toepassing
Tijdelijk herstellen of herproﬁleren van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder druk verkeer (vb : openbare wegen,
dreven, opritten en parkeerruimte van garages, parkings en
fabriekspleinen).

Eigenschappen
Gebruiksklaar
Goede aanhechting
Onmiddellijke herstelling
TINASCOAT behoudt een verhoogde interne soepelheid die
bijdraagt tot zijn verdere verdichting.
• Eenvoudig aan te brengen: vergt geen speciale kennis of
werktuigen.
• Economisch gebruik : geen verlies noch afval.
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Technische gegevens
Kleur:
Kaliber:

40 x 25 Kg per palet

Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van
onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te
documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In
geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

Blinkend zwart
0/5 - open textuur

Verwerken
Voorbereiden van de ondergrond
De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen. Met een stalen
borstel de oppervlakte goed reinigen. Water en modder verwijderen. Het is steeds aangeraden de bodem en de boorden van de te
herstellen zone te bestrijken met bitumenemulsie BITUMIX 60 %,
bij voorkeur van het type CE (snelle aanhechting) naar rato van
200 tot 300 gr/m² of in variante BLAXOL naar rato van 200 gr/m².
Aanbrengen van TINASCOAT
TINASCOAT verspreiden met een hark en aandrukken met een
stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig. Bij hoge
temperatuur is het aangeraden de TINASCOAT met zand te
bestrooien.
Opmerking : Na verdichting mag de aangedrukte laag TINASCOAT
niet dikker zijn dan 3 cm.Bij diepe beschadiging, dient eerst een
onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden
aangelegd.

Verbruik
25 kg/m², per centimeter dikte.

Reinigen van gereedschap
Onmiddellijk met Withe-spirit.

Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, koele , tegen vocht en vorst beschermde opslag in
de originele verpakking,minimaal 6 maanden houdbaar.
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