KALDEXGROUP
- ASFALT KİMYASALLARI
- ASFALT YAMA MALZEMESİ
- ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ
- SU YALITIM MALZEMELERİ
- YAPI KİMYASALLARI

KALDEXGROUP
SOYULMAYI ÖNLEYİCİ ASFALT KATKI MALZEMESİ (DOP)
KALDESTRIP A900 soyulma mukavemetini artırıcı asfalt katkı malzemesidir.
-Bitümün agregaya yapışmasını kuvvetlendirir.
-Agrega üzerindeki nemin olumsuz etkilerinden korur.
Bitümlü kaplamanın kalitesi , agrega ve bitüm arasındaki yapışmanın kalitesiyle doğru orantılıdır. Bitümün agregaya iyi yapışmaması durumunda
bitüm agrega yüzeyinden soyulmaya meyilli olacaktır.
Bitüm-agrega arasında ki yapışma özellikle kaplamanın kar ve yağmur suyuna maruz kalması durumunda daha da ön plana çıkar.
-Sıcak karışımın üretiminde agregada mevcut bulunan nem , agrega-bitüm arasında ki bağı büyük ölçüde zayıflatır.
-Asfalt kaplama suya maruz kaldığında agrega ve bitüm arasında ki bağ kopar ve soyulmalar oluşmaya başlar.
-Kaplamanın tamamında veya kısmi olarak bozulmalar meydana gelir.
Soyulmaları engellemek amacıyla, bitüm-agrega arasında ki bağı kuvvetlendirici, soyulmayı önleyici katkı malzemesi bitüme az miktarda ilave edilir.

Kullanım Oranı:
Bitüm penetrasyonuna, agreganın granülometrik eğrisine ve agreganın cinsine göre değişiklik göstermekle beraber, bitüm miktarının %0,1 - %0,5 i
kadardır. En doğru kullanım miktarını belirlemek için kullanılacak olan agrega ve bitüm ile gerekli testler yapılmalıdır.
Başkent Orta Anadolu San. Sit. 26.Cad. 659.Sk. No:23 İVOGSAN/ANKARA Tel:0.312.3957123-24 Faks:0.312.3957125

Kullanım Yerleri:

Başkent Orta Anadolu San. Sit. 26.Cad. 659.Sk. No:23 İVOGSAN/ANKARA Tel:0.312.3957123-24 Faks:0.312.3957125

Avantajları:

• Bitümlü sıcak karışımlarda,

• Yüksek ısılardaki bitümde ve yüksek sıcaklıkta uzun süreli
depolamalarda kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.

• Sathi kaplamada,

• Az kokuludur,

• Asfalt emülsiyonu üretiminde,

• Sıvı olduğundan dolayı kullanımı rahattır, bitüme homojen şeklilde karışır

• Bitüm esaslı su yalıtım malzemelerinde.

Depolama:

Ambalaj:

• Ambalajı açılmamak şartıyla minimum 12 aydır.

• 1000 kg’lık IBC, 200 kg’lık çelik varillerde ve 20 kg’lık kovalarda.

NOT: Bu broşürde yer alan teknik bilgiler tavsiye niteliğinde olup, kontrolümüz dışındaki kullanım şartları
ve uygulamalar firmamız teminatı dışındadır. Müşteriler ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve
gereksinimleri doğrultusunda değerlendirmedirler.
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