
Хармония на всяка крачка
Creteo®Gala Продукти Приложение Свойства Информация

Creteo®Standard
Всички бетонови продукти

• За всички дейности по бетониране, 
необходими за този сектор 
(фундаменти, зидове и др.)

• Лесна обработка
• Без седименти
• Постоянно качество
• Без остатъчни количества
• Бетон с едно натискане на копчето

Всички Creteo®Standard 
бетони могат да се 
прилагат в градинското  
и площадно строителство 
поради високото си 
качество.

Creteo®Gala CC 633 
Дренажен/подложен  
бетон с трас

• Подложен слой при паважни  
блокчета и плочи

• Като заместител на мразоустойчива 
носеща основа (дренажен бетон)

• Подложен разтвор
• Приложим за всички  

класове по натоварване
• Материал за полагане на речни  

и камъни за декорация
• При свързано полагане
• Навсякъде, където се изисква 

дрениращ материал

• Водопропусклив
• Прекъсващ капилярите
• Без щети от замръзване
• Без изсолявания чрез трас

При употреба върху 
бетонни плочи 
задължително да се 
съблюдава надлъжното 
и напречното отводнение 
и поради това се 
препоръчва влагането  
на дренажна мембрана. 

Creteo®Gala CC 631 
Паважен разтвор с трас, 
мразоустойчив FTB

• За полагане на паважни  
блокчета и плочи, бетонни  
плочи и изкуствен камък

• Свързано полагане

• Устойчив на мраз и  
соли за разтопяване

• Добро сцепление към камък
• Без избледняване

Няма дрениращо действие

Creteo®Gala CC 645  
Финин/груб Разтвор с трас  
за фугиране на паваж

• За хоризонтално фугиране на  
паважни блокчета и плочи

• За шлемуване на паважни  
блокчета и плочи

• При свързано или смесено полагане
• Приложим за всички класове  

по натоварване

• Устойчивост на мраз и  
соли за разтопяване

• Възможност за изпомпване
• Силно течлив
• Лесна обработка
• Отлично за шлемуване
• Без избледняване
• Без изсолявания чрез трас

Камъните могат да  
се почистят лесно  
с машина с гъба

Creteo®Gala CC 647 rapid 
Разтвор с трас за  
фугиране на паваж

• За хоризонтално фугиране на  
паважни блокчета и плочи

• За шлемуване на паважни  
блокчета и плочи

• При свързано или смесено полагане
• Приложим за всички  

класове по натоварване
• По-бърз пусков срок на преминаване, 

поради високото си развитие  
на ранна якост

• Устойчивост на мраз и  
соли за разтопяване

• Възможност за изпомпване
• Силно течлив
• Ранна способност на натоварване
• Лесна обработка
• Отличен за шлемуване
• Без избледняване
• Без изсолявания чрез трас

Камъните могат да  
се почистят лесно  
с машина с гъба

Creteo®Gala CC 649
Разтвор с трас за фугиране 
на естествен камък

• За вертикално фугиране на  
зидарии от ествствен камък

• За запълване на зидарии от естествен 
объл или натрошен камък

• Устойчивост на мраз и  
соли за разтопяване

• Възможност за изпомпване
• Лесна обработка
• Добро сцепление към камък
• без избледняване
• Без изсолявания чрез трас

Може да се обработва 
машинно с различни 
шнекови помпи

Creteo®Gala CC 600 
Фикс за шахти

• За бързи монтажи за вътре и  
вън, в областта на подземното  
и надземното строителство

Време за обработка: ок. 15 мин. Наличен е също като 
Creteo®Gala CC 600 rapid
(Якост на натиск:  
6 часа >25 N/mm2)

Якост на натиск:
6 часа
1 ден
7 дни

28 дни

> 20 N/mm2

> 30 N/mm2

> 35 N/mm2

> 50 N/mm2

• Устойчивост на мраз и  
соли за разтопяване

• Компенсирано свиване

Creteo®Gala CC 608 rapid
Разтвор за ремонт  
на асфалт

• За ремонт на дупки  
в асфалт или бетон

• Бърза проходимост
• Обработва се до -5°C 
• Нисък Е-модул
• Устойчивост на мраз и  

соли за разтопяване
• Компенсирано свиване

Цвят тъмносиво
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Австрия

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Швейцария

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Италия

RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Словения

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Хърватия

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Сърбия

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Черна Гора

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Босна-Херцеговина

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Македония

RÖFIX Дооел
MK-1000 Скопје
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Албания/Косово

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com



Паважни покрития Зидарии от естествен камък Ремонт на пътища

Creteo®Standard
990 B30 Сух бетон C25/30
990 B20 Сух бетон C16/20

Висококачествен сух бетон за 

полагане на лайсни, бордюри, 

фундаменти, бетонови стени и др. 

Предимства
• Лесна обработка

• Без седименти

• Бетон с едно натискане на копче

• Без остатъчни количества

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Силоз с проточен 

смесител за бетон

Creteo®Gala CC 633
Дренажен/Подложен  
бетон с страс

Водопропусклив сух бетон, за 

създаване основите на конструкцията 

на настилка с паваж и плочки. 

Подходящ е и като подложен 

материал при речни и декоративни 

камъни. Действа като дренаж 

за отвеждане на водата от 

повърхността, особено при тераси.

Предимства
• Водопропусклив/Прекъсва 

капилярната проводимост

• Мразоустойчив

• Без запечатка на почвата

• Намалява изцветяванията

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Силоз с проточен 

смесител за бетон

Creteo®Gala CC 631
Паважен бетон с трас, 
мразоустойчив

За полагане на плочи от естествен 

камък и паваж, на плочи от бетон  

и изкуствен камък.

Предимства
• Добро сцепление с камък

• Без коловози

• Без изцветявания

• Устойчив на мраз и соли  

за разтопяване

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Силоз с проточен 

смесител за бетон

RÖFIX AG 670 MBM Spezial
Среднослойно лепило C2 EF

За залепване на плочи голям  

формат от естествен камък за  

вътре и за вън, за под и стена,  

върху Creteo®Gala CC 633 или 

бетонова основа.

Предимства
• Мразоустойчив

• Бърза проходимост и способност  

на натоварване

• Добро сцепление

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Creteo®Gala CC 645
Фугиращ разтвор за  
паваж с трас

Фабрично готов, подобрен, устойчив 

на мраз и утаечни соли, течлив сух 

разтвор за фугиране на паваж и 

настилки от естествен камък. 

Предимства
• Лесно фугиране чрез шлемуване

• Дълготрайна и  

мразоустойчива фуга

• Без подкопаване на фугата

• Без изцветявания поради  

добавката на трас

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Creteo®Gala CC 647 rapid
Фугиращ разтвор за  
паваж с трас

Когато се изисква по бързо свързване

DF след 1 ден > 10 MPa

За да се създадат функционални 

дълготрайни паважни покрития, 

предпоставки са професионалният 

опит в планирането, правилният 

Зидарията от естествен камък може да бъде проектирана като суха или груба 

каменна зидария, правилна или неправилна зидария на няколко пласта. Тя 

има конструктивна или предаваща естетически вид функция. Камъните, в 

зависимост от качеството и видът им (естествени или изкуствени) имат дълъг 

живот, което е изискване и към използваният разтвор за зидарии и фуги. 

Както при полагането на паваж, от особено значение е доброто планиране, 

професионалното изпълнение и правилният избор на материалите. 

Поради силното натоварване, 

породено от увеличаващите се 

транспортни средства, улиците  

са подложени на все повече 

въздействия и се нуждаят от 

значителна рехабилитация. Две  

от областите са саниране на разбита 

настилка и подновяване на капаците 

на шахтите. 

избор на качеството на типа на 

паважната настилка, подложните 

и фугиращите материали, както и 

правилната преценка и изпълнение на 

основата, съобразена с надземната 

конструкция. При паважните покрития 

различаваме между несвързан, 

свързан и смесен начин на монтаж. 

Creteo®Gala CC 632
Разтвор за зидария от 
естествен камък

Creteo®Gala CC 634
Разтвор за зидария от 
естествен камък FTB

Creteo®Gala CC 646
Разтвор за зидария от 
естествен камък

Мразоустойчив разтвор за естествен 

камък, за полагане и зидане на 

изкуствен и и естествен камък.

Предимства
• Минимални изцветявания

• Добро сцепление с камък

• Мразоустойчив 

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Силоз с проточен смесител за бетон

Устойчив на мраз и утаечни соли 

разтвор за зидария от естествен 

камък за полагане и зидане на 

изкуствен и естествен камък. 

Предимства
• Минимални изцветявания

• Добро сцепление с камък

• Устойчив на мраз и соли  

за разтопяване

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Силоз с проточен смесител за бетон

За фугиране на зидарии от  

естествен и ломен камък по  

сухият способ на пръскане.

Предимства
• Висока устойчивост на триене

• Устойчивост на мраз  

и соли за разтопяване

• Висока устойчивост  

на атмосферни влияния

• Висока непроницаемост

• Добро сцепление с камък

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

Силоз с проточен смесител за бетон

Creteo®Gala CC 649
Фугиращ разтвор за зидария 
от естествен камък с трас

За фугиране на зидарии от  

естествен и ломен камък, както  

и на бордюри и паважни камъни.

Предимства
• Устойчивост на мраз и соли за 

разтопяване

• С възможност за изпомпване

• Добро сцепление с камък

• Висока устойчивост на атмосферни 

влияния

• Минимално изцветяване

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

трафика. Температура на основата: +10°до +35°. Обработка: Една кофа (20 kg) се 
смесва с 2,5 l чиста вода и се излива в предварително и правилно обработените 
дупки. Време за обработка при ок. +20°C 10-15 минути. Съхранение: мин. 3 месеца 
съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. влажн. 
За удължаване на мин. 6 месеца виж техническата карта.

Llaç për riparimin e asfaltit
Llaçi kombinon fleksibilitetin e asfaltit me rezistencën e shtypjes së betonit, kështu që 
është veçanërisht i përshtatshëm për restaurim të shpejtë, ekologjik, ekonomik dhe i për-
hershëm i gropave edhe në temperatura të ulëta. Llaçi ka aftësi që ta përfundojë proçesin 
në një kohë shumë të shkurtër. Temperatura e bazamentit: +10° deri +35°. Përpunimi: 

  ,lanoiseforp milatsni ëjn rëP .ëne ëjn ën rëtsap ët ëju tl 5,2 em inehizrëp )gk 02( ëvok ëjN
bëni një paratrajtim të gropave. Koha e përpunimit +20°C 10-15 min. Magazinimi: Minima-
lisht 3 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në 20°C, 65% lagështi ambjenti. 
Shihni Skedën teknike.

Малтер за поправка на асфалт
Малтерот ја комбинира флексибилноста на асфалтот со угнетувачкиот притисок 
на бетонот, така што е особено погоден за брза, еколошка, економска и трајна 
реставрација на дупките и во ниски температури. Малтерот е во можност да го 
заврши процесот за многу кратко време. Tемпературата на основата: +10° до +35°. 
Изработка: Една кофа (20 кг) се меша со 2,5 л чиста вода во еден сад. За професионална 
инсталација, направете прет-третман на дупките. Време на изработка .+20°Ц 10-15 мин. 
Складирање: Складирајте го на суви места по можност над дрвени палети. Време 
на складирање минимално 3 месеци според Правилникот 1907/2006/EG Aнекс XVII на 
20°C, просторна влага 65%. Денот на производство видете го на етикетата.

Mortar reparații asfalt
Combină flexibilitatea asfaltului cu rezistența la compresiune a betonului. Produs adecvat 
în special pentru reparația rapidă, ecologică, eficientă și de durată a gropilor în asfalt, 
chiar și în condiții de temperatură redusă. Suprafețele sunt circulabile auto la scurt timp 
după aplicare. Punere în operă: La o găleată (20 kg) se amestecă 2,5 litri apă curată și 
aplică în gropile de asfalt, pregătite și curățate. Timp de  prelucrare la +5°C, 10-15 minute. 
Temperatură suport: +10° până la +35°. Valabilitate/depozitare: minim 3 luni conform 
regulamentului CE/1907/2006 Anexa XVII la 20°C, 65% umiditate relativă. Prelungire până 
la 6 luni conform fișa tehnică.
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Asphalt Reparaturmörtel
vereint die Flexibilität von Asphalt mit der Druckfestigkeit von Beton, daher ist er beson-
ders geeignet für eine schnelle, ökologische, sparsame und dauerhafte Sanierung von 
Schlaglöchern. Der Mörtel kann nach kurzer Zeit bereits wieder befahren werden. Unter-
grundtemperatur: +10° bis +35°. Verarbeitung: Einen Eimer (20 kg) mit 2,5 lt sauberen 
Wasser im Kübel anrühren und in die, für den sachgerechten Einbau, vorbereiteten 
Schlaglöcher einbauen. Verarbeitungszeit bei ca. +20°C 10-15 min. Lagerung: mind. 
3 Monate gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F. Verlängerung 
auf mind. 6 Monate siehe Technisches Merkblatt.

Malta bituminosa per riparazione 
combina la flessibilità dell‘asfalto con la resistenza alla compressione del calcestruzzo e 
perciò è particolarmente idonea per un risanamento rapido, ecologico, economico e dure-
vole di buche nell‘asfalto. La malta può essere nuovamente transitabile già dopo un tempo 
molto breve dalla posa. Temperatura del supporto: +10°C fino +35°C. Lavorazione: 
Mescolare un secchio (20 kg) con 2,5 litri di acqua pulita con un agitatore meccanico 
nel secchio e quindi stendere la malta nelle buche precedentemente predisposte per la 
riparazione. Tempo di lavorazione con ca. +20°C: 10-15 min. Stoccaggio: min. 3 mesi 
secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 gradi C, e 65 % umidità relativa. Per 
mantenimento a stoccaggio min. 6 mesi vedi scheda tecnica. 

Mortier de réparation asphalte
Combine la flexibilité de l’asphalte avec la résistance à la compression du béton. Il est 
donc particulièrement approprié pour une réparation rapide, écologique, économique et 
durable des trous dans l’asphalte, même à basses températures. Le mortier est praticable 
peu de temps après la pose. Température du support: +10°C jusqu’à +35°C. Mise en 
œuvre: Gâcher un seau (20 kg) avec 2,5 litres d’eau claire à l’aide d’un mélangeur à rotor 
directement dans le seau et étaler ensuite le mortier dans les trous préalablement prédis-
posés pour la réparation. Temps ouvert d‘environ +20°C 10-15 min. Stockage: min. 3 mois 
conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à 20°C et 65% d‘humidité relative. 
Pour un stockage min. 6 mois, voir la fiche technique. 

Reparaturna malta za asfalt 
združuje fleksibilne lastnosti asfalta in tlačne trdnosti betona, zato je posebej primerna 
za hitra, ekološka, varčna in trajna popravila udarnih jam v asfaltu. Malta je povozna v 
zelo kratkem času. Temperatura podlage: +10° do +35°. Izvedba: vsebino vedra (20 kg) 
zmešamo v vedru z 2,5 litri čiste vode in jo pripravimo za ustrezno vgradnjo za zapolnitev 
udarnih jam. Čas vgradnje pri pribl. +20°C 10-15 min. Skladiščenje: najmanj 3 mesece v 
skladu z odredbo 1907/2006/EG dodatek XVII pri 20°C, 65% rel. zračni vlagi. Podlajšanje 
časa skladiščenja na najmanj 6 mesecev je opisano v tahničnem listu.

Разтвор за поправка на асфалт
Комбинира еластичността на асфалт с якостта на натиск на бетон, затова е много 
подходящ за бързо, екологично, икономично и дълготрайно ремонтиране на дупки 
в асфалта. Кратък пусков срок на ремонтираните участъци и освобождаване на 
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Creteo®Gala CC 608
Разтвор за ремонт на асфалт

Creteo®Gala CC 600 и
Creteo®Gala CC 600 rapid
Фикс за шахти

Бързостягащ полуеластичен 

асфалтов-циментов разтвор  

за бърз и дълготраен ремонт  

на дупки в асфалта или бетона, 

както и за по-бърза проходимост.

Предимства
• Лесна обработка

• Бърза проходимост (5-10 мин).

• Стабилна форма

• Летен и зимен продукт

• Устойчивост на мраз и  

соли за разтопяване

Форма на доставка
Кофа 20 kg

Особено подходящ за закрепване 

на пръстени и капаци на шахти, за 

ремонт на дефекти. За всякакви 

строителни обекти, които за кратко 

време трябва да бъдат изложени на 

натоварване. 

Предимства
• Устойчивост на мраз и соли за 

размразяване

• Намалено свиване

• Водоустойчив

• По-бързо набиране на якост:  

след 1 ден > 20 MPa

 след 28 дни > 60 MPa

Форма на доставка
Хартиена торба от 25 kg

трафика. Температура на основата: +10°до +35°. Обработка: Една кофа (20 kg) се 
смесва с 2,5 l чиста вода и се излива в предварително и правилно обработените 
дупки. Време за обработка при ок. +20°C 10-15 минути. Съхранение: мин. 3 месеца 
съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. влажн. 
За удължаване на мин. 6 месеца виж техническата карта.

Llaç për riparimin e asfaltit
Llaçi kombinon fleksibilitetin e asfaltit me rezistencën e shtypjes së betonit, kështu që 
është veçanërisht i përshtatshëm për restaurim të shpejtë, ekologjik, ekonomik dhe i për-
hershëm i gropave edhe në temperatura të ulëta. Llaçi ka aftësi që ta përfundojë proçesin 
në një kohë shumë të shkurtër. Temperatura e bazamentit: +10° deri +35°. Përpunimi: 

  ,lanoiseforp milatsni ëjn rëP .ëne ëjn ën rëtsap ët ëju tl 5,2 em inehizrëp )gk 02( ëvok ëjN
bëni një paratrajtim të gropave. Koha e përpunimit +20°C 10-15 min. Magazinimi: Minima-
lisht 3 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në 20°C, 65% lagështi ambjenti. 
Shihni Skedën teknike.

Малтер за поправка на асфалт
Малтерот ја комбинира флексибилноста на асфалтот со угнетувачкиот притисок 
на бетонот, така што е особено погоден за брза, еколошка, економска и трајна 
реставрација на дупките и во ниски температури. Малтерот е во можност да го 
заврши процесот за многу кратко време. Tемпературата на основата: +10° до +35°. 
Изработка: Една кофа (20 кг) се меша со 2,5 л чиста вода во еден сад. За професионална 
инсталација, направете прет-третман на дупките. Време на изработка .+20°Ц 10-15 мин. 
Складирање: Складирајте го на суви места по можност над дрвени палети. Време 
на складирање минимално 3 месеци според Правилникот 1907/2006/EG Aнекс XVII на 
20°C, просторна влага 65%. Денот на производство видете го на етикетата.

Mortar reparații asfalt
Combină flexibilitatea asfaltului cu rezistența la compresiune a betonului. Produs adecvat 
în special pentru reparația rapidă, ecologică, eficientă și de durată a gropilor în asfalt, 
chiar și în condiții de temperatură redusă. Suprafețele sunt circulabile auto la scurt timp 
după aplicare. Punere în operă: La o găleată (20 kg) se amestecă 2,5 litri apă curată și 
aplică în gropile de asfalt, pregătite și curățate. Timp de  prelucrare la +5°C, 10-15 minute. 
Temperatură suport: +10° până la +35°. Valabilitate/depozitare: minim 3 luni conform 
regulamentului CE/1907/2006 Anexa XVII la 20°C, 65% umiditate relativă. Prelungire până 
la 6 luni conform fișa tehnică.
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Asphalt Reparaturmörtel
vereint die Flexibilität von Asphalt mit der Druckfestigkeit von Beton, daher ist er beson-
ders geeignet für eine schnelle, ökologische, sparsame und dauerhafte Sanierung von 
Schlaglöchern. Der Mörtel kann nach kurzer Zeit bereits wieder befahren werden. Unter-
grundtemperatur: +10° bis +35°. Verarbeitung: Einen Eimer (20 kg) mit 2,5 lt sauberen 
Wasser im Kübel anrühren und in die, für den sachgerechten Einbau, vorbereiteten 
Schlaglöcher einbauen. Verarbeitungszeit bei ca. +20°C 10-15 min. Lagerung: mind. 
3 Monate gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F. Verlängerung 
auf mind. 6 Monate siehe Technisches Merkblatt.

Malta bituminosa per riparazione 
combina la flessibilità dell‘asfalto con la resistenza alla compressione del calcestruzzo e 
perciò è particolarmente idonea per un risanamento rapido, ecologico, economico e dure-
vole di buche nell‘asfalto. La malta può essere nuovamente transitabile già dopo un tempo 
molto breve dalla posa. Temperatura del supporto: +10°C fino +35°C. Lavorazione: 
Mescolare un secchio (20 kg) con 2,5 litri di acqua pulita con un agitatore meccanico 
nel secchio e quindi stendere la malta nelle buche precedentemente predisposte per la 
riparazione. Tempo di lavorazione con ca. +20°C: 10-15 min. Stoccaggio: min. 3 mesi 
secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 gradi C, e 65 % umidità relativa. Per 
mantenimento a stoccaggio min. 6 mesi vedi scheda tecnica. 

Mortier de réparation asphalte
Combine la flexibilité de l’asphalte avec la résistance à la compression du béton. Il est 
donc particulièrement approprié pour une réparation rapide, écologique, économique et 
durable des trous dans l’asphalte, même à basses températures. Le mortier est praticable 
peu de temps après la pose. Température du support: +10°C jusqu’à +35°C. Mise en 
œuvre: Gâcher un seau (20 kg) avec 2,5 litres d’eau claire à l’aide d’un mélangeur à rotor 
directement dans le seau et étaler ensuite le mortier dans les trous préalablement prédis-
posés pour la réparation. Temps ouvert d‘environ +20°C 10-15 min. Stockage: min. 3 mois 
conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à 20°C et 65% d‘humidité relative. 
Pour un stockage min. 6 mois, voir la fiche technique. 

Reparaturna malta za asfalt 
združuje fleksibilne lastnosti asfalta in tlačne trdnosti betona, zato je posebej primerna 
za hitra, ekološka, varčna in trajna popravila udarnih jam v asfaltu. Malta je povozna v 
zelo kratkem času. Temperatura podlage: +10° do +35°. Izvedba: vsebino vedra (20 kg) 
zmešamo v vedru z 2,5 litri čiste vode in jo pripravimo za ustrezno vgradnjo za zapolnitev 
udarnih jam. Čas vgradnje pri pribl. +20°C 10-15 min. Skladiščenje: najmanj 3 mesece v 
skladu z odredbo 1907/2006/EG dodatek XVII pri 20°C, 65% rel. zračni vlagi. Podlajšanje 
časa skladiščenja na najmanj 6 mesecev je opisano v tahničnem listu.

Разтвор за поправка на асфалт
Комбинира еластичността на асфалт с якостта на натиск на бетон, затова е много 
подходящ за бързо, екологично, икономично и дълготрайно ремонтиране на дупки 
в асфалта. Кратък пусков срок на ремонтираните участъци и освобождаване на 
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