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ПАСПОРТ ЯКОСТІ №08/16   серпень 2016р. 
 

Холодний асфальт «ЄВРОАСФАЛЬТ»  - це всепогодна органічно-мінеральна суміш, 

модифікована концентратом полімер-органічної добавки BMB-Patch. 
 

Дата виготовлення  – серпень 2016р. 

Термін зберігання - до 24 місяців, без втрати активності, з дати виготовлення (у фірмовій закритій 

упаковці, при робочій температурі та дотриманні споживачем умов застосування, зберігання і 

транспортування, встановлених технічними нормативами). 

Маса нетто ~ 25кг. 

Упаковка – поліетиленові мішки. 
 

Орієнтовний склад ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТУ: 

Компонент Вміст у суміші,% Склад 

Мінеральний 

заповнювач 

92,5 - 95,5 кам'яний матеріал фракції 5-10 мм (Щебінь дрібної фракції) 

 

 

Органічне в'язке 

 

 

4,5 - 7,5 

Бітум БНД 90-130, можливе застосування БНД 60-90 або 

інш, (73%) 

В якості розріджувачів можуть бути використані: дизельне 

паливо,  гас та інші органічні розчинники, (24%) 

Концентрат полімер-органічної добавки BMB-Patch 

(речовина органічна катіонна поверхнево-активна), (3%) 
 

Необхідні показники властивостей ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТУ:  

№ Показники властивостей Норми Фактично одержане 

значення показника 

1 Рухливість при 20 ° С, мм 30 - 80 мм 37 мм 

2 Температура суміші при випуску, не більше, С° 85 С° 60 С° 

3 Зчеплення в’яжучого з кам’яним матеріалом при кип’ятінні у 

водному розчині кухонної солі протягом 3-х хвилин, площа 

поверхні, покритої плівкою в’яжучого, не менше, % 

75% 98% 

4 Залишкова пористість, % за об'ємом 6-10 7% 

5 Границя міцності при стиску, МПа, за температури 20 °С, не 

менше: 

1,3 6,4 МПа 

6 Злежуваність за кількістю ударів, не більше 10 8 

Сфера застосування суміші: 
Ямковий ремонт доріг в будь-який період року; ремонт і асфальтування прилеглих територій; 

відновлення асфальтобетонного покриття уздовж бордюрів, фундаментів, навколо колодязів, дренажних 

решіток і т.д.; облаштування відмосток, зливів; асфальтування невеликих ділянок території: доріжок, 

майданчиків, стоянок; пристрій гідроізоляційного шару при будівельних роботах і т.д.               

 Виробник Холодного асфальту «ЄВРОАСФАЛЬТ» не несе відповідальності за наслідки його 

застосування не за прямим призначенням або з порушенням встановлених вимог безпеки.          
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