
Lappeasfalt

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSESOMRÅDE
Lappeasfalt er en kold asfaltblanding til reparationer og 
små arbejder på let befærdede veje og pladser.
• Opfyldning af slaghuller
• Små afretninger - udligning af niveauforskelle
• Reparation af asfaltbelægninger på veje og pladser med 

let trafik
• Andre små opgaver, f.eks. til reparation af knækket beton
 og revner

FORDELE
• Skal ikke blandes
• Udlægges koldt
• Hærder over tid
• Belægningen kan straks trafikeres
• Kan udlægges under såvel kolde som fugtige forhold, 
 selv under 0 oC.
• Kan udlægges uden brug af specialudstyr

BEGRÆNSNINGER
• Indeholder en specialolie, som gør, at materialet er for
 blødt til middel og tung trafik.
• Risiko for gennemsvedninger ved overdækning med 
 tyndt slidlag

PRODUKTBESKRIVELSE
Lappeasfalt er en asfaltblanding af ren granit med en  
maksimal kornstørrelse på 6 mm. Asfalten er tilsat en  
specialolie, så materialet kan håndteres i kold tilstand.  
Alle råvarer kan genbruges. Produktet leveres i 20 kg poser 
eller i løs vægt efter aftale. Lappeasfalt forarbejdes koldt  
og hærder langsomt op. Den færdige overflade kan 
trafikeres straks efter komprimering, og Lappeasfalt vil 
med tiden få nogenlunde de samme egenskaber som 
afkølet, varmblandet asfalt. Der er risiko for gennem- 
svedning, hvis materialet overdækkes med nyt slidlag,  
inden materialet er hærdet helt. Materialet er ikke frost- 
følsomt og kan også bearbejdes ved temperaturer under  
0 oC.

FORARBEJDE
Underlaget skal være tørt, rent og fri for løsdele. Generelt er 
en grundig fejning tilstrækkelig. Underlagets temperatur på-
virker ikke kvaliteten. Lappeasfalt kan også anvendes ved 
temperaturer under 0 oC. Under sådanne forhold fjernes 
eventuel is fra hullerne, og Lappeasfalt opbevares på et lunt 
sted før brug for at gøre den nemmere at arbejde med.

HÅNDTERING
Blandingen lægges ud på underlaget med en skovl eller 
murske, og den fordeles med en rive, asfaltrager eller 
murske, så laget er lidt for højt. Der skal avnvendes ca. 2,3 
kg Lappeasfalt til et hul med et volumen på 1 liter. Umiddel-
bart derefter komprimeres asfalten. På små områder er det 
nok at komprimere asfalten manuelt, på større områder  
anbefales det at anvende en tromle eller pladevibrator. 
Belægningen kan straks trafikeres.

RENGØRING
Arbejdsredskaber kan rengøres med rapsolie eller et andet
rensemiddel til fjernelse af olie. Hænder rengøres ved brug 
af håndrens, som er i stand til at fjerne olie.

EMBALLAGE OG OPBEVARING
Lappeasfalt leveres i 20 kg kunstofsække. Det skal opbeva-
res et tørt og køligt sted - ikke udendørs og ikke i direkte 
sollys! Hvis emballagen er beskadiget, eller den har været 
opbevaret for længe, vil asfaltblandingen langsomt hærde. 
Indholdet i sådanne emballager skal så vidt muligt  
anvendes omgående. Ligeledes skal delvist tømte sække  
anvendes hurtigt. Sækkene kan smides i containere til  
restaffald, og asfaltrester kan afleveres til asfaltgenbrug.
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