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Technický list  
 

Názov:                     Studená  asfaltová zmes  ROADBIT  
 
Dodávateľ:              PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, SR, IČO: 36526606,  
                                Tel. / fax: 00421-37-7414330 
 
Balenie:                   V plastových vreciach o hmotnosti obsahu  25 kg s toleranciou 5% 
 
Popis výrobku:     
                   
Studená asfaltová zmes ROADBIT –  je zmes kvalitného drveného  kameniva   predpísanej krivky zrnitosti 
a asfaltového spojiva s  aditívom.  
 
Skladovateľnosť:  6  mesiacov, skladovať mimo priameho pôsobenia slnečného žiarenia 
 
Použitie: 
 

Studená asfaltová zmes ROADBIT   je určená k celoročnej jednoduchej údržbe vozoviek, chodníkov a iných 
dopravných plôch, umožňuje úsporné úpravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií a to i  za 
nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza a to aj v zimnom období pri teplotách do 
–10 oC.  
Významné  uplatnenie nachádza zmes pri vykonávaní prác malého rozsahu, najmä na väčšie vzdialenosti – 
opravy po výkopoch inžinierskych sietí, výškových úprav cestných armatúr, vjazdy, záhradné chodníčky a pod.. 
 
Aplikácia: 

• pre lepšiu spracovateľnosť zmesi pri nízkych teplotách  sa odporúča   ponechať zmes cca. 8-12 hodín 
pred použitím v temperovanom prostredí  

• z opravovaného miesta je nutné  odstrániť zvyšky rozpadnutého povrchu a riadne ho očistiť od 
mechanických nečistôt  

• opravované miesto nie je nutné dopredu upravovať frézovaním, zarezávaním hrán,  odporúča   sa   
povrch napenetrovať modifikovaným  penetrákom  ALP - M  

• zmes sa pokladá lopatou a zmes je potrebné rozprestrieť v hrúbke od 30 mm do 50 mm s navŕšením nad 
okolitý terén o 20% hrúbky vrstvy, v prípade opráv hlbších výtlkov je nutné zmes pokladať po vrstvách 
max. hrúbky 50 mm s následným riadnym zhutnením každej vrstvy zvlášť  

• položenú zmes riadne zhutniť vibračnou doskou 

• po zhutnení opäť položenú zmes  posypať drveným  kamenivom frakcie 0-4 pre odstránenie dočasnej 
lepivosti a opäť zhutniť vibračnou doskou 

• neodporúča  sa klásť pri vysokých teplotách vzduchu  (nad 28 oC)  

• po ukončení opráv môžeme na opravenom mieste ihneď spustiť premávku 

• je prísne zakázané nahrievať zmes otvoreným plameňom 

 

 Dňa: 8.1.2019 

Vypracoval:   Ing. Jozef Kuruc, tel. 0903 252 306 


