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PRODUKTBESKRIVELSE
NCC Agrofalt er en specialasfalt til ensilagepladser og møddings
pladser, hvor der stilles store krav til en tæt belægning.
Agrofalt er en speciel asfalttype, hvor stenmaterialet er klippe
granit med en maksimal stenstørrelse på 11 eller 16 mm. 
Agrofalt fremstilles normalt med et hårdt asfaltbindemiddel og 
en speciel stensammensætning, så der opnås en høj styrke og 
god tæthed, samt god modstand mod mekanisk påvirkning fra 
læssemaskiner.

ANVENDELSESOMR ÅDE
NCC Agrofalt kan bruges, hvor der stilles krav til  tæthed af 
belægningen, så som ensilagepladser og  møddingspladser. 
Agrofalt udlægges normalt i 810 cm tykkelse (180240 kg/m2) 
på velafrettet og velkomprimeret grus underlag. Lagtykkelsen 
kan dog variere fra opgave til  opgave, afhængig af belastningen 
på overfladen (køretøjer).
Dog stiller Skov og naturstyrelsen krav til ensilagepladser.  
Se landbrugets rådgivningscenters byggeblad 1030903 om 
forskellige opbygninger med asfalt.  
NCC Agrofalt udlægges med en traditionel asfalt udlægger, 
hvilket giver en meget hurtig udførelse og silobunden kan tages 
i brug kort efter.

SPECIFIK ATION
NCC Agrofalt fremstilles af sunde granitskærver i grovfraktio
nen (>2 mm) og en blanding af sand og stenmel i finfraktionen. 
Derved sikres en god bearbejdelighed og stor modstand mod 
indtryksmærker. 
Som bindemiddel anvendes en hård standard bitumen, der sikrer 
høj styrke og god modstand mod indtryksmærker. Bitumen 
kan evt. tilsættes elastiske additiver, såfremt der ønskes større 
 sikkerhed mod revnegennemslag fra underbunden.
Bitumen, der anvendes som bindemiddel i asfalt, er et oliepro
dukt, der ikke nedbrydes af ensilagesaft og syrer.

Ensilageplads, Valbyvej ved Helsinge.

Asfaltbund til kalvehytter.

– eller besøg vores hjemmeside  
www.ncc.dk/agrofalt

VI BYGGER, VEDLIGEHOLDER 
OG SERVICERER VE JE
NCC Roads A/S dækker hele værdikæden fra indvinding og 
forædling af råstoffer over produktion og udlægning af asfalt 
til servicering af veje.

■   66 15 75 56
■   44 85 56 00
■   54 78 05 99
■   56 95 28 11

KONTAKT:
■   96 35 29 00
■   97 12 46 22
■   86 23 23 23
■   75 50 76 11


