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ANVENDELSESOMRÅDER
Fremstilles i alle kendte asfalttyper og kan derfor anvendes
på samme vejkategorier som tilsvarende asfalttyper,
blandet ved de kendte temperaturer for varmblandet asfalt.
FORDELE
• Mindre asfaltrøg og dermed et bedre arbejdsmiljø.
• Mindre energiforbrug og mindre CO2 udledning.
• Mindre bitumenhærdning.
BEGRÆNSNINGER
Samme begrænsninger som for tilsvarende traditionelle
varmblandede produkter.
Egner sig bedst til maskinarbejde.
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