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Reactief uithardend asfaltmengsel voor reparatie  
en instandhouding van wegen, trottoirs, inritten,  
binnenplaatsen etc.

Straat

KRACHT VERBINDT

Reactief Asfalt



www.bornit.com

De ondergrond dient van vuil evenals losse bestanddelen gereinigd te worden. Hij dient droog, 

maar lichtjes vochtig te zijn. Bij de inbouw op beton en bij dunne lagen resp. bij bijzondere aan  

de laag- en flankhechting gestelde eisen dient de onderlaag resp. dienen de randen van het oude  

bezit met BORNIT®-Contactlijm C40BF1-S of BORNIT®-Bitumengrondlaag Fix Spray  

voorbehandeld te worden. BORNIT®-Reactief Asfalt op de onderlaag brengen en met schop 

of roffel een beetje opgedreven verdelen. Vervolgens de laag overvloedig met water bevochtigen. 

Bij kleine oppervlakken volstaat het om met de BORNIT®-Handstamper krachtig te 

stampen, bij grotere oppervlakken is het gebruik van een trilplaat of een wals aanbevelens- 

waardig. Na inbouw en verdichting is BORNIT®-Reactief Asfalt onmiddellijk berijdbaar.  

Afhankelijk van de omgevingscondities wordt de uiteindelijke vastheid reeds na 24 h gerealiseerd.
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Reactief Asfalt 20
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Reactief Asfalt. 40

6800000446

Reactief Asfalt 80

30 kg

30 kg

30 kg

ongeveer

25 kg / m2

per cm

laagdikte

Kleur: zwart

door water reactief uithardend koudmengsel, laagdikten 

tot 50 mm, gerepareerde plaatsen na inbouw en verdich-

ting onmiddellijk berijdbaar; geen verdichting achteraf 

door rollend verkeer noodzakelijk – uitermate geschikt 

voor reparaties aan inritten, trottoirs en parkeerterreinen

BORNIT 
®-Reactief Asfalt

Reactief uithardend asfaltmengsel

Straat

Reactief Asfalt
BORNIT®-Reactief Asfalt is een waterhardend reparatiemateriaal, dat op wegen van alle belastings- 

categorieën in laagdikten van 2 tot 10 mm (Reactief Asfalt 20), 5 tot 20 mm (Reactief Asfalt 40) resp. van 10 

tot 50 mm (Reactief Asfalt 80) ingebouwd kan worden. Na het verdichten en afstrooien met brekerzand 

kan er onmiddellijk over de gerepareerde plaats gereden worden. BORNIT®-Reactief Asfalt heeft  

een uitstekende stabiliteit, is in de uitgeharde toestand gelijkwaardig aan een afgekoeld „heet mengsel“ 

en er kan later zo nodig over gebouwd worden. BORNIT®-Reactief Asfalt is milieuvriendelijk, recyclebaar 

en bevat geen vluchtige oplosmiddelen. Het materiaal kan ook bij temperaturen van minder dan 0°C 

nog verwerkt worden.

 ● Na inbouw en verdichting 
onmiddellijk berijdbaar en stabiel

 ● Na 1 dag uitgehard door reactie met 
water en luchtvochtigheid

 ● Koud verwerkbaar, geen aanmengen, 
ook bij minder dan 0°C bruikbaar

 ● Voor duurzame reparaties met 
eigenschappen zoals heet mengsel

Uitvoerige informatie verkrijgt u in het actuele Technische Informatieblad of op onze homepage www.bornit.de!
*Actuele informatie online - Code met mobiele internettelefoon fotograferen en actuele informatie bekijken. Specifiek voor de mobiele telefoon geldende software noodzakelijk – er worden door uw 
provider uitsluitend aansluitingskosten in rekening gebracht.   

ENEN



www.bornit.com

W
er

b
ep

rs
op

ek
t c

op
yr

ig
h

t 
©

 B
O

R
N

IT
®
 2

0
18

 [N
L]

Uw dealer:

KRACHT VERBINDT

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax:  +49 375 27 95 - 150
E-Mail:  info@bornit.de 
Internet: www.bornit.de


