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ТИП  Всепогодна асфальтобетонна суміш для ремонту 
проїжджої частини дорожнього покриття 

СКЛАД   Суміш щебнів дрібної фракції, бітум 
модифікований, пластифікатор, адгезійна добавка, 
розчинник уайт-спірит.
ПРИЗНАЧЕННЯ Застосовується для улаштування 
стиків аеродромних плит, ремонту та посилення 
стиків  гідроізоляції, улаштування деформаційних швів 
ОПИС
Бітумомінеральна холодна суміш, призначена для ремонту дорожнього покриття 
автомобільних доріг та дворових територій, влаштування асфальтованих 
майданчиків, захисту горизонтальних експлуатованих покрівель, проведення 
ямкового і траншейного ремонту.
Температурний режим укладання від -20 до +400С. Колір чорний.
Виготовлено за німецькою технологією.
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Автомобільні дороги, проїзні частини дворів, тротуари, парковки, площі та інше; 
•  Ремонт ям та вибоїн у асфальтовому та бетонному покритті поверхонь ззовні будь-
якого призначення;
• Ремонт покриттів навколо комунікаційних люків, зливоприймальних решіток, стиків 
асфальтних та бетонних покриттів, ремонт дорожнього одягу після прокладання 
труб та кабелів;

ВЛАСТИВОСТІ:
• Технологічність і зручність в роботі;
• Допускається укладання на вологу поверхню;
• Збільшений термін експлуатації в 3 рази в порівнянні зі звичайним 
(немодифікована) асфальтом;
• Стійкий до динамічних навантажень.
• Для цементно-бетонних та асфальтобетонних покриттів ;
• Розроблений безпосередньо для швидкого ремонту ям та вибоїн.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
1. Якщо асфальт тривалий час зберігався на морозі, то перед використанням 
його необхідно витримати в теплому приміщенні  не менше доби до пластичного 
стану. Допускається нагрівання біля обігрівачів, тепловими пушками тощо, 
окрім нагрівання відкритим полум’ям. Нагрівати асфальт відкритим полум’ям 
категорично заборонено! Додавання в асфальт розчинників, дизпалива, гасу і т.п. 
заборонено!
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2. Місце укладання (яму) зачистити від пилу, бруду, води, снігу, льоду. Поверхня 
повинна бути щільна (щебінь, бетон, асфальт, але не пісок або земля). При 
глибині ями більше 5 см рекомендується підсипати щебінь. Рекомендовано 
обробити суху яму або края бітумним праймером IZOFAST.
3. Для кращої стійкості ділянки необхідно обрізати краї ями під кутом 900.
4. Викласти асфальт в яму і розрівняти шаром 2-3 см.
5. Ущільнити асфальт до відсутності проминання. Для цього можна 
використовувати віброплиту, ручну трамбовку, а також можна покласти поверх 
асфальту міцну рівну дошку і проїхати по ній автомобілем.
6. Якщо покладеного шару не достатньо для заповнення ями, слід додати ще 
один шар (повертаємось до кроку 4). Для найкращого результату укладайте 
і ущільнюйте шарами до виходу на потрібний рівень. Останній шар перед 
ущільненням повинен бути вищим краю ями приблизно на 1 см.
7. Після ущільнення покладений асфальт рекомендується посипати цементом 
або піском для усунення прилипання до взуття або коліс. Використовувати для 
цього гіпс або вапно не можна.
8. Поверхня готова до експлуатації відразу після укладання.
НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ
Витрата на відновлення 1 м2 дорожнього покриття 90-120 кг в залежності від 
ступеня ущільнення при товщині шару до 5 см.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Асфальт відноситься до групи горючих матеріалів. Після висихання покриття 
не токсичні. Роботи проводити далеко від джерел вогню. При роботі 
використовувати брезентові рукавиці. Ділянки шкіри, на які потрапив асфальт, 
спочатку протерти ватяним тампоном, змоченим Бензином або Уайт-спірітом, 
потім вимити руки водою з милом. Гріти асфальт відкритим полум’ям 
категорично заборонено! Додавання в асфальт розчинників, дизпалива, гасу і 
т.п. заборонено! Берегти від вогню!
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в герметично закритій тарі виробника в захищеному від світла місці 
при температурі від -20°С до +30°С. Берегти від попадання прямих сонячних 
променів. Термін придатності — 24 місяці. 
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ВИРОБНИК: ТОВ «Ізофаст Україна», Київ, Україна.
Ми гарантуємо якість наших матеріалів в рамках наших умов продажу та 
поставки. У разі виникнення будь-яких особливих ситуацій на будівництві 
і, якщо вони не містяться в даному документі, до Ваших послуг наша 
технічна консультаційна служба. За опублікування нової редакції тексту 
(з-трансформаційних змін), даний документ втрачає свою силу.

Відповідає вимогам санітарних норм.
ДСТУ Б.В.2.7-305-2015

Служба Технічної Підтримки
044 586-5323


