“ SPECIALIST in ONDERHOUD en HERSTEL van WEGEN “

ALMEX - BITUMINEUZE SLURRY
TECHNISCHE FICHE

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT ALMEX
Almex is een gebruiksklaar mengsel op basis van een milieuvriendelijke bitumenemulsie en
toeslagstoffen dat specifiek gebruikt wordt:
▪
▪

voor de renovatie van verouderd asfalt (maar waarvan de structuur nog gezond is);
als beschermlaag op nieuw asfalt.

Almex verlengt de levensduur van o.a. asfaltopritten omdat de loskomende steenjes opnieuw worden
vastgezet en kleine barstjes, gaatjes en scheurtjes in het oppervlak van de asfalt worden opgevuld
(waardoor stukvriezen in de winter wordt vermeden).
Almex heeft als specifieke eigenschap dat het niet glad is bij regenweer en niet kleeft bij warm weer.

SAMENSTELLING
Almex is een mengsel bestaande uit een bitumenemulsie, vulstoffen en zand.

KLEUR
Zwart.

GEBRUIKSAANWIJZING
Vooraleer de werkzaamheden te beginnen is het aangeraden om het te behandelen oppervlak eerst
grondig af te borstelen (m.a.w. het verwijderen van de losgekomen deeltjes) en daarna eens af te
spuiten met een tuinslang of een hogedrukreiniger.
Almex is een gebruiksklaar mengsel, dus er moet geen water aan toegevoegd worden. Wel moet het
product eerst goed omroerd worden (met een stok) tot een homogene massa alvorens het aan te
brengen.
Op het zuivere asfalt (dat zelfs wat vochtig mag zijn) wordt de Almex in een dunne laag van +/- 1 kg
per m² aangebracht en met een aftrekker uitgestreken. Aangezien Almex reeds het nodige zand
bevat is het niet nodig om het oppervlak nadien af te strooien met zand.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
▪

Almex is te verwerken bij zacht en droog weer (dus niet bij regenachtig weer of in de brandende
zon). De ideale verwerkingstemperatuur is bij 15 à 20°C. De droogtijd van Almex bedraagt 3 tot 5
uren, afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheid, de dikte van de laag,…

▪

Het gereedschap dat bij het aanbrengen van Almex gebruikt is kan, zolang het product nog niet
droog is, gereinigd worden met water; nadat het al gedroogd is met white spirit.
Almex moet vorstvrij bewaard worden.

▪

BESCHIKBAARHEID
Almex is verkrijgbaar in vaatjes van 20 kg en is steeds voorradig in het hoofdmagazijn van Mobilmat
n.v. (Pathoekeweg 400 te Brugge).
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