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Konserwacja, renowacja i budowa dróg i nawierzchni

Asfalt Viacore: Szybko,
ekonomicznie i trwale
Innowacyjny i zgodny z CE (EN 13108) asfalt Viacore firmy Vialit z siedzibą w Braunau
zyskuje coraz większe znaczenie w konserwacji i renowacji dróg oraz budowie obszarów
komunikacyjnych. Vialit - wynalazca asfaltu reaktywnego - jest obecnie pierwszą firmą
w Europie, która spełnia wysokie kryteria jakościowe dla asfaltu o obniżonej temperaturze, określone w normie EN 13108 i uzyskała pozwolenie na stosowanie znaku zgodności
CE dla asfaltu Viacore.
Szybka i trwała naprawa
uszkodzonych dróg
Właściciele dróg muszą bardzo uważnie przyglądać
się jakości produktów, z których korzystają w celu
szybkiej, ekonomicznej, a przede wszystkim trwałej
naprawie uszkodzonego asfaltu. W końcu nikt nie chce
tymczasowych rozwiązań, ale trwałej likwidacji problemu. Firma z długoletnią tradycją z siedzibą w Braunau,
Górna Austria, rozpoczęła prace nad rozwojem swojej
linii asfaltu i w konsekwencji stworzyła asfalt Viacore,
który otrzymał certyfikat CE zgodnie z EN 13108 części 1, 2, 4, 5, 7 (szczegóły w polu informacyjnym).
Vialit jest zatem w stanie wesprzeć w szczególności
publiczne organy przetargowe w zastosowaniu znormalizowanych specyfikacji wydajności określonych w
normach EN / ÖNORM dotyczących zakupu asfaltu o
obniżonej temperaturze, używanego do przeprowadzania zgodnej z normami i prawnie wiążącej konserwacji.

czenia (nawet w niskich temperaturach).
Jest to pierwszy w Europie asfalt o obniżonej temperaturze, który może być obrabiany i zagęszczany nawet
w porze zimowej. Jest to funkcja, która w lecie pozwala
również na szybsze otwieranie dróg dla uczestników
ruchu. Fakt, że użycie asfaltu Viacore staje się coraz
istotniejsze, wynika również z wielu zastosowań, które
umożliwia. Typowe obszary zastosowania to klasyczna naprawa studzienek, trwałe zamykanie rowów po
wykopach, wyrównywanie nierówności, rekultywacja
studzienek, jak również tworzenie powierzchni asfaltowych i wiele innych.
Kolejna zaleta: Asfalt Viacore firmy Vialit można łatwo
transportować i przechowywać do 12 miesięcy, gdyż
może być również pakowany w różne pojemniki (worki,
wiadra, worki typu „big bag”).

Obrabialność i szeroki zakres zastosowań
Szczególną zaletą asfaltu Viacore jest jego doskonała
obrabialność. Asfalt zgodny z CE to pierwszy asfalt,
który może być przetwarzany w temperaturze mieszanki asfaltowej 10°C - 40°C oraz w temperaturze oto-
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Unikalne właściwości

Przyjazność dla środowiska / ślad węglowy

Innymi zaletami asfaltu Viacore firmy Vialit jest wysoka odporność na odkształcenia w wysokich temperaturach, doskonała odporność na niskie temperatury,
niska jamistość, a tym samym doskonała trwałość.

Viacore jest „produktem ekologicznym“, ponieważ nie
zawiera absolutnie żadnych rozpuszczalników (0,0%)
a zatem nie zawiera żadnych substancji, które mogą
być szkodliwe dla środowiska. Viacore ma niski ślad
węglowy w porównaniu do innych asfaltów, ponieważ
jest produkowany z surowców odnawialnych i w niskich temperaturach produkcji oraz prezentuje niskie
wartości MAC podczas układania nawierzchni.

Dodatkowe informacje
Zgodność CE dla asfaltu Vialit
Zgodność CE dla asfaltu Viacore została przyznana zgodnie z normą EN 13108 - Części 1, 2, 4, 5, 7 „Mieszanka asfaltowa - wymagania dotyczące mieszanki“. EN 13108 został opracowany przez Komitet Techniczny CEN/
TC 227 ds. „Materiałów do budowy dróg“. Głównym celem komitetu CEN/TC 227 jest zdefiniowanie betonu
asfaltowego w kategoriach jego podstawowych właściwości użytkowych. Norma europejska określa wymagania
dla asfaltu, który jest stosowany przy budowie dróg, lotnisk i innych obszarów ruchu.
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