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OECOPHALT R 0/4
Productinformatieblad 02/2019
Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

 Beschrijving
Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

Verwerken
Voorbereiden van de ondergrond
Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een 
rechte naad te bekomen.Reinig het oppervlakte van stof en losse 
delen.Verwijder water en modder. 
Het is aangewezen om REPHALT PRIMER te gebruiken aan de 
naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken. 
Op betonnen ondergrond steeds primer gebruiken.

Plaatsen van OECOPHALT
OECOPHALT uitspreiden met een hark en aandammen met een 
straatstamper of trilplaat. Giet een weinig water over OECOPHALT 
tijdens het aandammen (ongeveer een glas water). Men kan 
eventueel het glas water in de emmer gieten alvorens het product 
te plaatsen. OECOPHALT kan ongelimiteerd in dikte geplaatst 
worden.

 

 

 

 

 Toepassing

Definitieve herstelling of vernieuwen van wegdek, bestaande 
uit asfalt of beton blootgesteld aan licht, middelmatig of zwaar 
verkeer.

 Eigenschappen
Snelle uitharding (Bij 20 °C +/- na 1 uur).
Klaar voor gebruik.
Uitstekende aanhechting.
Onmiddellijke en definitieve herstelling.
Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor 
verkeer.
Beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot 
zijn stabiliteit.
Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.
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 Kenmerken
Kleur : zwart
Kaliber : 0/4 – gesloten structuur

 Reinigen van gereedschap
Met White Spirit.

 Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze 
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen 
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van 
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren 
over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze 
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden 
gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van 
twijfel gelieve ons te raadplegen. 

 

 Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

 

 Verpakking
Zak van 16 kg   60 x 16 Kg per palet.

 Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de 
originele verpakking,minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik
+/- 25 kg/m² per cm dikte.


