TATRACOL
PRAKTICKÝ A TRVANLIVÝ

Výspravky výtlkov,
Košice (SLOVENSKO)

Výspravky výtlkov,
Košice (SLOVENSKO)

Balenie Tatracolu do 25kg vriec,
OS Mojšova Lúčka (SLOVENSKO)

TATRACOL
PRAKTICKÝ A TRVANLIVÝ

TatraCol je studená skladovateľná asfaltová zmes
učená na priame použitie, skladovaná voľne ložená
alebo vo vreciach, ideálna na údržbu cestných
komunikácií.
Vďaka jednoduchému použitiu a ľahkej dostupnosti
zmesi TatraCol je možné realizovať úsporné a
trvanlivé opravy všetkých typov ciest bez ohľadu na
ich dopravné zaťaženie.
TatraCol je skladovateľná asfaltová zmes so
zrnitosťou 0/8 mm, určená na priame použitie pri
údržbe cestných komunikácií.
Výrobca Colas získava zmes TatraCol v procese
obaľovania kameniva asfaltovou emulziou
Výsledkom tohto procesu je rovnomerné
premiešanie spojiva a kameniva, ktoré je základom
vynikajúceho obalenia zmesi TatraCol, jej
jednoduchej a dlhodobej spracovateľnosti a dobrých
okamžitých mechanických vlastností.
Po zhutnení zmes TatraCol zabezpečuje uzavretý
povrch a obmedzenie prieniku dažďovej vody do
vyspraveného výtlku.
Premávka sa môže obnoviť hneď po zhutnení. Zmes
TatraCol, v prípade dopytu, je možné vyrobiť aj v
červenom zafarbení.
Zmes TatraCol sa dodáva voľne ložená alebo balená
vo vreciach po 25 kg.

OBLASŤ VYUŽITIA
Údržba a oprava poškodeného krytu komunikácií:
ciest, cestičiek pre peších a cyklistov, chodníkov,
parkovísk, atď. Je vhodná pre všetky triedy
dopravného zaťaženia, ako i na vozovky s veľkou
deformáciou.
• oprava poškodených častí vozovky (reprofilácia,
výškové zarovnanie, zrovnanie)
• výškové zarovnanie okolia šachtových otvorov
• vysprávky výtlkov
• zakrytie rýh
• ukotvenie stĺpov a drobnej architektúry

VÝHODY
Možnosť celoročného použitia,
Možnosť skladovania min. 6 mesiacov,
Priame použitie a jednoduchá preprava vo
vreciach 25 kg,
Ukladanie za studena bez tvorby prachu alebo
výparov,
Jednoduchá manipulácia a dlhodobá
spracovateľnosť,
Obnova premávky hneď po zhutnení,
Odolnosť po zatvrdnutí,
Úspornosť, možnosť opakovaného použitia po
otvorení vreca.
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