
COMPO®FIX – KARTA TECHNICZNA

1. DEFINICJA

Kit asfaltowy wytworzony z bitumu modyfikowanego elastomerem.

2. GŁÓWNE CECHY

• COMPOFIX jest masą aplikowaną na gorąco, która przy wypełnianiu różnego rodzaju szczelin 

zapewnia wodoszczelność i zapobiega dalszemu ich powiększaniu, degradacji i przenikaniu do 

następnych warstw.

• Doskonała zdolność jednorodnego mieszania się z asfaltem.

• Dobra adhezja do powierzchni betonowych.

• Duża sprężystość, nawet w niskich temperaturach.

• Jest łatwy do zaaplikowania.

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

• Zgodność z normą UNE 104 – 233

• Adhezja do bloków zaprawy. W żądnym z trzech przeprowadzonych testów tubowych, podczas 

cykli  rozszerzenia  i  kurczenia  się  przy  zmianach  temperatury,  nie  powstały  pęknięcia  w 

materiale ani w miejscu łączenia z blokiem zaprawy.

• Zdolność jednorodnego mieszania się z asfaltem: po zakończeniu testu nie wydziela się ropa 

naftowa  ani  nie  następuje  utrata  adhezji  między  materiałem  uszczelniającym  i  zaprawą 

asfaltową.

• Gęstość.............................................................................1,3 – 1,4 g/cm³

• Temperatura przy zalewaniu..........................................................180ºC

• Temperatura bezpieczeństwa.........................................................210ºC

• Penetracja w temperaturze 25ºC, 150 g, 5s. (0,1mm)......................< 90

• Pełzanie w temperaturze 60ºC, 5h, (cm)......................................< 5mm
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4. ZAKRES STOSOWANIA

• Uszczelnianie  pęknięć  w  asfaltobetonie  wywołanych  retrakcją  w  warstwie  podstawowej 

zbudowanej ze spoiw hydraulicznych.

• Pęknięcia  spowodowane  zmęczeniem materiału  w  korycie  drogi  na  skutek  nieodpowiedniej 

struktury.

• Pęknięcia wywołane sedymentacją na obwałowaniach.

• Poprzeczne i  podłużne  szczeliny w warstwach asfaltu  powstałe  podczas  pracy konstrukcji  – 

rozszerzenia

• System dylatacji mostowych w technologi Composan

5. INSTRUKCJA UŻYCIA

5.1. Przygotowanie pęknięcia lub szczeliny dylatacyjnej

 Szczelina  musi  być  oczyszczona  z  pyłów,  tłuszczu  i  wszelkich  innych  obcych  materiałów.  Ażeby to 

osiągnąć zaleca się użycie dyszy termicznej, dmuchającej gorącym powietrzem na szczelinę i jej brzegi. Należy 

przy tym zachować odpowiednią odległość do końca dyszy do nawierzchni, a nagrzewanie jej wewnętrznych 

powierzchni w temperaturze między 80 a 100ºC, bez stosowania bezpośredniego płomienia, przyczyni się do 

doskonałego połączenia powierzchni z produktem uszczelniającym.

Zastosowanie gorącego powietrza pozwala na uzyskanie następujących efektów:

• Zmiękczenie spoiwa

• Usunięcie luźnych cząstek

• Zwiększenie tekstury powierzchni

• Oczyszczanie z pyłów, obcych cząstek itp.

5.2. Położenie masy

Podgrzanie masy odbywa się w kotłach z kąpielą olejową, co zapobiega miejscowemu przegrzaniu. Kotły 

wyposażone  w  regulator  temperatury  gwarantują  utrzymanie  odpowiedniej  dla  produktu  temperatury. 

Równocześnie wibrator działający osi poziomej zapewnia utrzymanie homogenicznej masy. Temperatura pracy 

ma wzrosnąć do 180ºC. Górną granicą jest 210ºC, powyżej tej temperatury polimery zupełnie stracą swoje 

właściwości.

Następnie  produkt  należy  wlewać  w  szczelinę,  którą  chcemy  uszczelnić,  przy  pomocy  przyrządu  do 

rozprowadzania, który pozwoli na zachowanie stałej szerokości na brzegach szczeliny.

Szerokość uszczelnienia wynosi między 5 a 15mm w zależności od kondycji (stanu) szczeliny.
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5.3 Zabezpieczanie powierzchni masy

Jeśli uszczelnienie pozostaje na wolnym powietrzu przez długi czas, kit musi być chroniony odpowiednio 

dobranym piaskiem sypanym na kit,  gdy masa uszczelniająca jest  gorąca.  Pozwala to uzyskać następujące 

rezultaty:

• Zapobiega  przywieraniu  kitu  do  opon,  co  pozwala  na  natychmiastowe  dopuszczenie  ruchu 

samochodowego

• Chroni masę przed utlenianiem.

Zastosowany piasek kryjący powinien być tłuszczony, mieć współczynnik Los Angeles < 25, rozmiar między 

0,5 a  3,0mm, być  suchy,  o  umiarkowanej  gładkości,  bez  pyłów, zanieczyszczeń,  iłu,   ani  żadnych innych 

obcych materiałów.

5.4 Czyszczenie narzędzi

Gdy prace są ukończone, tak szybko jak to możliwe, należy oczyścić używane narzędzia rozpuszczalnikiem 

aromatycznym takim jak metylobenzen lub wypalić bezpośrednio ogniem.

ZALECENIA:

• Nie należy wykonywać uszczelniania na mokrej nawierzchni

• Nie wykonywać prac przy temperaturze otoczenia poniżej 5ºC

6. PRZECHOWYWANIE

Materiał  należy  przechowywać  w  świeżym  i  suchym  miejscu.  Przechowywany  w  tych  warunkach  w 

oryginalnym opakowaniu, COMPOFIX ma żywotność ponad jeden rok.
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