Productblad

Esha Carpetseal
Artikelnummer: 565023
Productomschrijving

Esha Carpetseal is een gebruiksklare bitumineuze reparatiemortel. Het product
bestaat uit een speciale bitumenemulsie en minerale vulstoffen.

Toepassingen

Esha Carpetseal wordt toegepast voor het dichtstrijken van open en ruwe
plekken in asfalt en beton. Ook voor het bijwerken van aansluitnaden, het vullen
van
textuurdiepten
bij
asfaltvloeren
of
andere
kleinschalige
herstelwerkzaamheden is het uitermate geschikt. Na het drogen ontstaat een
conserverende laag, die goed berijdbaar is.
Esha Carpetseal is geschikt voor laagdiktes tot max. 1,5 mm.
Let op: Esha Carpetseal heeft geen ‘draagkracht’. Indien dit gewenst is,
adviseren wij de toepassing van Esha Quick Asfalt.

Certificaten

Esha Carpetseal wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Verwerking

Carpetseal voor gebruik oproeren. Hierdoor wordt de massa meer vloeibaar en
eenvoudiger verwerkbaar. Vervolgens uitgieten op het te behandelen oppervlak
en met een rubber strijker verdelen tot een juiste laagdikte. Om verkleving (aan
autobanden) in de beginfase te voorkomen is het mogelijk om het oppervlak licht
af te strooien met droog zand. Niet toepassen bij een buitentemperatuur <10°C
en bij regen of als regen wordt voorspeld.

Ondergrond

Om een goede hechting te krijgen dient het oppervlak schoon en stofvrij zijn. Erg
droge of absorberende oppervlakken kunnen met water vooraf licht vochtig
worden gemaakt.

Voorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en
handschoenen.
Raadpleeg
voor
extra
maatregelen
het
veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch
verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel terpentine.

Uithardingstijd

De snelheid van uitharden van Esha Carpetseal is o.a. afhankelijk van de laagdikte
en de luchtvochtigheid. Bij temperaturen van 15°C en een gemiddelde relatieve
vochtigheid duurt het uitharden 1 à 2 uur.
Dosering

Levering

Afhankelijk van de ruwheid van de te behandelen ondergrond is het verbruik van
Esha Carpetseal ca. 1-2 kg/m²

Aflevering

Esha Carpetseal wordt geleverd in kunststof emmers van 20 kg.
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Opslag en houdbaarheid

Levering

Verpakkingen met Esha Carpetseal vorstvrij opslaan. Dan is het materiaal
minimaal 6 maanden houdbaar. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, indien
niet volledig leeg.
Veiligheid en milieu

Het product is vrij van oplosmiddelen.
Voor
Esha
Carpetseal
gelden
geen
bijzondere
gevaren
en
veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.
Afvoer
Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product
restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code
17 03 02.

Productspecificaties

Essentiële kenmerken

Prestaties

Eenheid

Methode

Watergehalte

< 20

%

EN 1425

Dichtheid

1.250

k/m

Verschijningsvorm

Bruin, homogeen,
gietbaar

2

EN 3838
EN 1425
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