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Guttabit MIX – studená asfaltová směs 
 
 
Popis výrobku:  

- studená asfaltová směs, která umožňuje opravit 
nesrovnalosti na silnici. 

Použití:  
- k opravě výmolů, výtluků, 
- drobné opravy vozovek, cest, parkovacích ploch, 
- usazení potrubí, 
- působí preventivně, neboť dokáže zamezit dalšímu pokračování 

poruchy vozovky. 

Výhody: 
- jednoduchá pokládka, 
- šetrné k životnímu prostředí, 
- lze použít téměř za jakéhokoliv počasí (> 0 °C),  
- vynikající zpracovatelnost a udržitelnost, 
- nedrží se na pneumatikách. 
 

Základní technické údaje:  
 
Materiál:  

 
 
Kapalný bitumen smíchaný s olejovým 
rozpouštědlem a adhezivní párou, zředěný vodou 

Pojivo [%]: 
Inertní velikost:  

Min. 5% 
3–6 mm sutiny 

Vydatnost: 1 m2 o výšce 1,5 cm / 25 kg 
Balení:  25 kg 
Paleta:  60 bal 
 

Montážní pokyny: 

- Z opravovaného místa odstaňte mechanické nečistoty a případnou vodu (koštětem, stlačeným 

vzduchem). Ujistěte se, že opravované místo nemá větší hloubku než 5–6 cm. Pokud ano, budete 

muset rozvrstvit pomocí vhodného přístrojového vybavení. 

- Naneste asfaltovou směs na povrch, který chcete opravovat. 

- Rozhrňte směs hráběmi, válcem nebo dusadlem. 

- Aplikaci neprovádějte při teplotách pod 0 °C. 

- Pro urychlení vytvrzení doporučujeme posypat jemným pískem. 

- Optimální výsledek získáte aplikací min. vrstvy 4 cm. 

- Není vhodné pro místa zatížená pomalou dopravou a bržděním, opravy ploch pojížděných 

vysokozdvižnými vozíky. 
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Skladování: 

- Směs uzavřenou v původním obalu. 

- Skladujte při běžné teplotě okolního prostředí a chraňte před nepříznivými atmosférickými 

podmínkami. 

- Zamezte dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření. 

- Po částečném použití obal znovu uzavřete. 

- Palety neskladujte na sobě. 

 

 

 


