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FIBERSCREEDROUT&SEALREPAIRS 

Produkto specifikacija 
Elastingas plyšių ir sujungimų užpildas asfaltuotiems paviršiams. Skirtas iki 15 mm pločio tarpų 
užpildymui. 

Fiberscreed 
Patentuotų Fiberscreed medžiagų asortimentas ir sistema siūlo sprendimus įvairių grindinio ar 
važiuojamosios dalies defektų taisymui. 

Didžioji dalis duobių greitkeliuose ar orlaivių pakilimo takuose būna sąlygota įtrūkimų ar sudūrimų, 
kurie ilgą laiką netaisomi leidžia prasiskverbti vandeniui ir druskai kas sukelia greitą paviršinio 
sluoksnio ir pagrindo suirimą. 

Prismo polimeriškai modifikuoti, elastingi bituminiai mišiniai papildyti kapoto metalo ir stiklo 
gabalėliais, gumos granulėmis ir granito skalda. Šie mišiniai paruošiami gamykloje su griežta 
kokybės kontrole taip užtikrinant mišinio vientisumą ir efektuvumą bei išvengiant sudėties 
proporcijos klaidų kas dažnai nutinka, kuomet mišiniai ruošiami statybos objekte. 

Fiberscreed medžiagų ir sistemų privalumai: 
• Itin elastingos, puikiai sandarina daugelį sudūrimų ar įtrūkimų. 

• Didesis atsparumas apkrovoms, unikalios sudėties su gumos granulėmis dėka. 

• Puikios atsistatymo savybės temperatūrų kaitos metu. 

• Nelaidžios vandeniui ir druskom, todėl sustabdo tolesnį grindinio irimą. 

• Greitai įrengiamos, todėl taupomi dideli kaštai eismo reguliavimui kelio remonto zonoje. 

• Paviršius pasižymi geromis antislydiminėmis savybėmis. 

• Pagerina važiavimą keliu. 

• Su šiomis medžiagomis galima dirbti ištisus metus.

• Ekonomiškos, mažinančios sąnaudas. 

Rout & Seal 
Rout & Seal yra karšto dengimo aukštos kokybės polimeriškai modifikuotas mišinys bitumo 
pagrindu, sustiprintas smulkintomis kietosiomis dalelėmis, 1 mm gumos granulėmis ir granito 
skalda. 

Naudojamas kaip elastinga plyšių ir įtrūkimų užtaisymo sistema. Sistema apima įtrūkimo išvalymą 
ir užpildymą karštu elastingu Rout&seal mišiniu. Siūlė sulyginama su paviršiumi ir papildoma 
skalda. Užtaisyta siūlė neskylinėdama atlaiko struktūros poslinkius, ilgą laiką išlaiko antislydimines 
savybes ir yra tinkama „surišti“ netrupančius plyšius iki dešimties metų laikotarpiui. 

Karštas Rout&seal pilnai užpildo ir suriša visus įtrūkimus ir sujungimus. 

http://www.bipa.lt/
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Tipinės panaudojimo vietos: 

• Įtrūkimai atsiradę dėl asfalto susitraukimo. 

• Kelio juostų sujungimai. 

• Įvairūs įtrūkimai juoduose paviršiuose apimant ir pėsčiųjų takus, greitkelius, orlaivių 
pakilimo takus. 

Privalumai: 
• Greitai įrengiamas, minimaliai trukdant eismui. 

• Tvarkingai atrodo ir susilieja su paviršiumi. 

• Prailgina grindinio gyvavimo laiką. Ekonomiškas. 

Įrengimas: 

Pažeista vieta mechaniškai išfrezuojama sudarant maks. 30 mm 
pločio ir maks. 30 mm gylio ertmę. 

Susidaręs plyšys švariai išvalomas, išdžiovinamas ir paruošiamas su 
suspausti karštu oru taip pašalinant visas atskilusias mechanines 
dalelytes ir augmeniją. 

Kad užtikrinti gerą sukibimą Fiberscreed Rout & Seal pilamas kol 
kelio dangos paviršius aplink užtaisomą plyšį vis dar yra šiltas. 

Mišiniu pripildomas pats plyšys ir kraštai aplink jį, kad užtikrinti visišką 
sandarumą. 

Pabaigoje ant viršaus pilama pašildyta skalda. 

Rout & Seal specifikacija: 

http://www.bipa.lt/

