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Productomschrijving Esha Quick Asfalt is een 3  componenten reparatiemortel. Het is een mengsel 
van mineraal aggregaat, vulstof en bitumenemulsie. In verharde toestand 
gedraagt het zich als asfalt. 

  

Toepassingen Esha Quick Asfalt is geschikt voor het repareren van gaten in asfalt, het vullen 
van gaten van boorkernen en het uitvullen van onvlakke asfaltoppervlakken.   

  

Certificaten Esha Quick Asfalt wordt geproduceerd conform het ISO 9001 
kwaliteitssysteem. 

  

Verwerking Het mineraal aggregaat en de vulstof onder toevoeging van ca. 0,5 l. water in een 
speciekuip mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Vervolgens de 
bitumenemulsie (eerst schudden!) aan de mortel toevoegen. Het geheel 
mengen tot er een bruine verwerkbare massa ontstaat. Dan Esha Quick Asfalt 
direct aanbrengen en vlak afwerken met een spaan. Na verwerking van het 
mengsel de gerepareerde plek verdichten en eventueel afstrooien met zand. 
Niet verwerken bij een temperatuur < 5 °C. 
 
Ondergrond 
Het oppervlak dient schoont en stofvrij te zijn. Droge of absorberende 
oppervlakken kunnen met water vooraf licht vochtig worden gemaakt of worden 
voorbehandeld met Eshalite kleef C of Siplast primer. 
 
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 uithardingstijd hangt af van de weersomstandigheden. Bij temperaturen 
boven 15°C en een gemiddelde relatieve vochtigheid duurt het uitharden van 
Esha Quick Asfalt 15 tot 30 minuten. 

  

Dosering Voor laagdiktes tot 1 cm Esha Quick Asfalt 0/3 gebruiken. 
Voor laagdiktes tot 3 cm Esha Quick Asfalt 0/5 gebruiken. 
Voor laagdiktes tot 8 cm Esha Quick Asfalt 0/8 gebruiken. 
Voor grotere laagdiktes adviseren wij het product in meerdere lagen aan te 
brengen. Onder invloed van verkeer kan er naverdichting optreden. Daarom 
adviseren wij de nieuwe laag hoger te maken dan het oude oppervlak. 

 
 

 

Levering 
 
 
 

Aflevering 
Esha Quick Asfalt, in de gradaties 0/3, 0/5 en 0/8, wordt compleet met emulsie 
geleverd in emmers van ca. 11 kg. Extra emulsie kan los worden geleverd. 
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Levering Opslag en houdbaarheid 
Verpakkingen met Esha Quick Asfalt vorstvrij opslaan. Gebruikte verpakkingen, 
indien niet volledig leeg, goed afsluiten. In gesloten verpakking is de emulsie, 
mits elke maand geschud, max. 6 weken houdbaar. 

  

Veiligheid en milieu Esha Quick Asfalt bevat geen oplosmiddelen. 
Voor Esha Quick Asfalt 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. 

 
 


