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Koud en snel uithardend 2-componenten 
polyurethaan wegdekreparatiemiddel

WATERPROOF WAY OF WORKING
Purphalt®

Reparatiemortel
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• Verwerkbaar in alle seizoenen; bij een zeer lage temperatuur
 (lager dan -20°C) als  bij hoge temperatuur (hoger dan 40°C)

•  Eenvoudig, zonder verhitting, aan te brengen

•  Excellente hechting op vrijwel alle ondergronden

•  Snel uithardend, waardoor verkeer minimale hinder ondervindt

•  Slijtvaste, duurzame werking

•  Optioneel afstrooibaar met elk gewenst materiaal

•  Geheel oplosmiddelvrij en volledig recyclebaar

•  In één keer in grote laagdikte (>25cm!) aan te brengen
 en eenvoudig te verdichten

•  Kan hellend worden aangebracht

•  Repareren van scheuren, gaten
 in asfaltdeklagen (“potholes”)

•  Maken van aansluiting tussen
 asfaltdeklaag en bestrating

•  Reparatie van asfaltdeklaag
 na freeswerkzaamheden

Wegreparatiemiddel
voor asfalt en beton;

Component A:
bitumen-polyolmengsel met
gegradeerde steenslag

Component B: 
cross-linker

Purphalt bestaat uit een
mortel- en hardercomponent:

Eigenschap Uitkomst Uitvoerende instatie

Splijtsterkte 8.000 - 10.000N Techn. Universität Wien
bij +20°C 

Brandweerstand	 Klasse	Bfl	-	s1	 Prüf,	Überwachungs- und
	 	 	 Zertifizieingsselle	Wien

Weerstand tegen bij -37°C Techn. Universität Braunschweig
scheurvorming geen scheurvorming

Wielspoorproef geen vervorming Techn. Hogeschule Detmold
bij 60°C 

Weerstand	 voldoet	 Pruf,	Uberwachungs-	und
inwerking kerosine	 	 Zertifizieringsselle	Wien	

Presentatie	en	eigenschappen

Disclamer

This	document	is	only	a	guide.	Bitufa	Waterproofing	reserves	the	right	to	change	the	composition	and	fixing	recommendations	of	products	

as a result of evolution of knowledge and technology. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. 

For	more	information	on	specific	product	recommondations	and	limitations,	contact	you	Purphalt	representative.	

 +31 38 337 21 00  
 +31 38 337 21 01  

 info@bitufa.com
 www.bitufa.com



Purphalt®

Reparatiemortel

Purphalt	is	een	wegreparatiesysteem	dat	uitermate	geschikt	is	om	onder	(extreem)	koude	omstandigheden	te	

verwerken. Met name in de winterperiode ontstaat er veel schade, waardoor snelle reparatie de verkeersveilig-

heid verhoogd. Het materiaal heeft dezelfde eigenschappen als het omliggende asfalt, waardoor de levensduur 

minimaal gelijk is aan dat van het oorspronkelijke wegdek. En omdat het koud wordt aangebracht krimpt het 

niet. Dit in tegenstelling tot producten die warm worden verwerkt en afkoelen gedurende het installatieproces.

Koud en snel uithardend 2-componenten 
polyurethaan wegdekreparatiemiddel

Wegreparatiemiddel voor asfalt en beton

VERPAKKING
Component A:
EMMER/15-20kg/33 per pallet
Component B: Aangepaste hoeveelheid
afhankelijk van de verpakking component A  

KLEUR
Zwart (standaard)  
Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Artikelgegevens

VERWERKINGSCONDITIES
Luchttemperatuur:
tot - 20°C - + 50°C
Wegdektemperatuur:
van -15°C tot + 50°C

Verwerking

Draag beschermende kleding bij doseren van B component (bijvoorbeeld rubberen handschoenen).
Contact met huid vermijden.
Niet inhaleren.

Veiligheid

HOUDBAARHEID
Koel, droog en ongeopend;
COMP	A.	24	maanden	en
COMP	B.	12	maanden	houdbaar.
Directe zonnestraling op de verpakking vermijden

VERWERKINGSTIJD (bij 15 °C)
Potlife	 	 	 Na	mengen	binnen	30	minuten	verwerken
Reactietijd   60 minuten (waarna overrijdbaar)  
Volledige uitharding  4 uur

MENGINSTRUCTIES
Aan Component A in de verpakking of in een aparte kuip
de	inhoud	van	het	flesje	met	Component	B	toevoegen
en gedurende 2 minuten intensief mengen.

Toepassing

VOORBEHANDELING ONDERGROND
Dient schoon en droog te zijn.
Vervolgens is het product
direct te verwerken

Verwerking

NABEHANDELING
Na	aanbrengen	kan	Purphalt	op	eenvoudige	wijze	worden
verdicht en eventueel worden afgestrooid

VERBRUIK
ca. 20kg/m2 per cm laagdikte
bij een glad oppervlak

Purphalt is geen tijdelijke,
maar een duurzame oplossing.
Purphalt is volledig recyclebaar, en draagt
bij aan de besparing op CO2 uitstoot.
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