Istoric
La începutul anilor 1930 în Germania un drum a fost
ımbracat cu un agregat foarte fin cu un amestec de
apă şi de agregate granulate liante de asfalt. Aceasta
aplicatie în menţinerea suprafeţei de drum
print-o abordare neobişnuită, a fost începutul nou şi
promiţător al unei tehnici datorita careia a aparut şi
dezvoltat Slurry Seal.
În urmatoarea perioada de zece ani, ın întreaga
lume au ınceput experimente serioase. Dar, utilizarea în masa comuna a Slurry Seal’ului s-a dezvoltata
în anii 1960; a fost primit cu interes real dupa ce au
aparut maşini de substanţă activă (emulsificator) şi
cele care pot ıntinde continuu substanta.

Evolutiile care au intervenit ın metoda de amestecare, emulsii şi maşini au făcut astăzi ca Slurry Seal
sa fie un ımbracator de preferinţă pentru nivelul
mare de folosinţă îndelungată, costuri mici ın îngrijirea suprafaţelor. Acum ın toata lumea Slurry Seal,
este utilizat pe o scara larga, pe ori ce fel de drumuri
de plimbare, de la trotuare la drumuri rutiere, de la
aeropoarte la parcari si alte ıncaperi acoperite.
Ca urmare a faptului ca Slurry Seal este o creaţie
eficienta şi economica, luata în programul de
întreţinere de catre institutiile guvernamentale, locale şi agenţiile federale - inclusiv armata, utilizare
care urmează să fie în creştere.

Ce este Slurry Seal?
Slurry Seal; preparata prin amestecarea diferitelor cantităţi care au fost identificate în studii
de laborator a agregatelor, emulsiilor de asfalt
si materiale de umplere (elefanţi). Adaosul de
apă la acest amestec este facut pentru uşurarea
aplicarii produsului.
Emulsia de asfalt are o functie de adeziv realizand o combinaţie de agregate rupte iar noua
suprafaţă slurry; se lipeşte uşor de suprafata pe
care este aplicat. sunt folosite diferite agregate
şi emulsii pentru a satisface fiecare cerinţe ale
diferitelor proiecte, specificaţii şi cerinţele.
Agregatele trebuie sa fie curate, durabile, sparte, clasificate în mod corespunzător şi trebuie să
fie uniforme. Emulsie de asfalt; este un sistem
care constă din trei părţi :asfalt, apă şi emulgatori. Cele mai multe ori, ca stabilizator (pentru
stabilizare) sunt utilizate în cantităţi mici regulatori chimici (modificatori) ca ciment Portland,
var stins sau de umpluturi cum ar fi sulfat de
aluminiu lichid şi alti aditivii.

Cum se aplică Slurry?

Cum se face Slurry Seal?

Mortarul Slurry, esre raspandit pe suprafata respectiva cu ajutorul cutia
distribuitor conectata de unitatea de
amestecare Slurry.
mortarul Slurry curge ın cutia distribuitoare iar aceasta cutie distribuitoare amestecatoare, raspandeşte mortarul
atunci cand este trasa ınainte.
Cutiea imprăştietoare are o capacitate de a raspandii slurry seal’ul pe
o banda de circulatiei într-o singură
trecere şi este produsă ın aşa fel ıncat
poate oferi un contact continuu cu
suprafaţa. Cu aceasta proprietate
casetă de distribuitor, face posibil să
aplice un strat de ımbracare regulat

Slurry, se face cu instrumente special concepute. Aceste lucruri ori sunt montate pe
camioane sau sunt conduse de sine. Acest
instrument în mixer (axa PUG) este în mod
constant amestecat şi poate cara materiale
ın volumul necesar. Aceste maşini avansate
tehnologic asigura utilizarea unui amestec
fluid şi care prevede în mod constant aceeaşi
caracteristica.
Slurry, se aplica rapid şi fără probleme pe
suprafetele proiectului. Amestecarea şi
răspândirea este realizata într-o singură
operaţiune în termen de câteva ore dupa
care drumul este deschis din nou ınspre utilizare.
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1) Coş agregate
2) Coş elefanti
3) Capacul Care Asigura
Scurgerea Agregatilor
4) Banda Care Cara Agregatii
5) Suflare Emulsie
6) Suflare Apa
7) Amestecator cu paleti
(axa pug)
8) Cutia De Raspandire
9) Mortar Slurry
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şi aceeaşi grosime chiar şi în cazurile
ın care se afla pe banchete curbate,
în unele părţi extrem de ridicate ale
suprafeţei şi chiar ın diferite cazuri.
Automatul de amestecare este urmarit continuu de către un operator
instruit.. Ceilalţi membri ai personalului; curăţaţa suprafaţa înaintea aplicarrii slurry seal’ului, se închide circulatia
rutiea la locul de munca, controleaza
conformitatea raspandirii mortarului,
dupa aplicare curata capacele metalice de scurgere iar în cazul în care
slurry seal’ul nu poate intra să încheie
procesul de stabilire a mortarului,
acesta va fi raspandit manual.

Tipuri de Slurry Seal
Diferite componenţe şi emulsii ımpreuna cu unui din cele
trei tipuri de agregate, se amesteca şi produc slurry seal la
proprietăţile dorite.
Agregatii în general sunt împărţiti în trei tipuri, 1 fin, 2 general
şi 3 mari.
I agregate tip fin : densitate mica / zonele de abraziune
scăzută
utilizat pentru penetrare crapaturi maxime ın zonele unde
traficul rutier este ınchis.
II. agregate Tip general : cel mai des utilizate. De obicei,
este folosit pe scară largă ın locaţii de trafic normal. Acest
tip de amestecuri, este utilizat pentru a creste rezistenta
de închidere a crăpăturilor, decojiri mai grave decat cele
normale, pentru prevenirea de pierderi a legaturilor şi oxidarii.
III. agregate Tip gros : previne alunecarea (hydroplanning) în apă şi asigura rezistenţa de sarcină şi trecerea la trafic
foarte greu şi repara denivelarile grave de suprafata.
Pentru aproape fiecare situaţie şi fata de necesitatile cele mai grele, diferite amestecuri de slurry seal pot fi concepute
la cerere prin comanda.
Aşa cum se arată ımbracare de ıntretinere
cu Slurry Seal extinde durata de viaţă a
ımbracarii existente.
ımbracarile care la suprafaţa nu au nici un
fel de ıntretinere de ımbunatatire, chiar
daca au fost şi ınca sunt folosite de ani de
zile, degradarile au ınceput cu mult mai
ınainte.
Intreţinerea cu Slurry Seal a ımbraca ınainte
de a începe deteriorarea semnificativă, este
necesara pentru programul de ıntretinere.
întreţinerea preventivă este mult mai economic fata de ıntretinerea de reparare.

Performanta de ımbracare ın termeni de timp
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Proprietăţi critice de asfalt si ciment

Drum Fara Intretinere
Drum Su Intretinere Slurry Seal

situatia ımbracarii (%)
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Elasticitate Asfalt (Ductibilitte la Temperaturi mici 15 ºC )

erea

Agregate			

~ 77%

Emulsie			

~ 12 -16%

Apa 			

~% 5 - 10

Sulfat de aluminiu		
(sau alţi aditivi)

~% 0.5 – 2

DECE SA UTİLİZAM SLURRY SEAL ?
Avantajele acordate
de Slurry Seal
Pe langa faptul ca este o metodă
de versatil de ımbracare, Slurry
Seal de asemenea lăsând un
amestec de bitum durabil şi ın
armonie cu diferitele cerinte
ale supraftelor texturate - Într-o
singură trecere
pe suprafaţă, umple fisurile şi
lacunele. Face ca suprafaţa sa
devina impermeabila fata de
condiţiile climaterice. Furnizeaza
mai multe detalii pentru texturi şi
culoare.
Cost Mic: economic la aplicare, şi
destul de ieftin ın utilizare
Ghid de utilizare : slurry care
se aplica foarte repede şi uşor
sub forma de un nou strat, este
preferat ın special pentru drumuri
folosite intens, parcari şi pistele de
aeropoarte. Dupa aplicare, nouă
suprafaţă
este gata de utilizare numai după
câteva ore.
Blocarea Problemelor : cand este
aplicat peste suprafete noi, Slurry
Seal previne apariţia insuficientelor
de suprafata care provin din
conditiile meteorologice.
Oxidare, pierderea de grasime,
pierderea conjunctivitate şi
fragilitatea din amestec sunt
minimizate.
De asemenea, asigură o rezistenţă

sporită şi textura pe suprafaţă,
rezistente care defapt nu existau
pe ımbracarile existente.
Rezolvarea
problemelor
:
problemele mai vechi de
pe ımbracarile existente ca,
decojirea de crăpături de
suprafaţă, pierderile de legatura,
permeabilitate crescuta în apă şi
aer,
lustruire totală sau tulburări cum
ar fi lubrifiere cauzate de spalare,
sunt corectate prin aplicarea Slurry
Seal. Se asigura impermeabilitatea
pentru apa, astfel se previn
deteriorari mai mari.
Se asigura o suprafata care
dispune de toate condiţiile pentru
a crea o suprafaţă adecvata şi de
lungă durată pentru conditiile
meteorologice, cu o înaltă
rezistenţă la alunecare şi ın
siguranta pentru conducatorii
auto.
Valoarea estetică: Cu o simpla
aplicare, ımbracarea va avea un
nou strat de uzura, uniform, de o
culoare negru ınchis şi texturat.
Acest punct de vedere al valorii,
sporesc potenţialul de introducere
pe piaţă a mărfurilor şi ınseamna
acceptarea
destinatarului.
Drumurile centrele comerciale,
magazinele, parcarile auto alte
ımbracari publice şi comerciale
reparate cu Slurry Seal, sunt mai
izbitoare
şi au un aspect mai placut.
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Este un sistem multi 		
disponibil de ımbracare a
faţetei existente.
Extrem de economic.
Prelungeşte prin conservare
viaţă ımbracarii existente prin
ocrotirea fata de oxidare şi
degradare.
oferă o suprafaţă durabila,
rezistenta la toate tipurile de
vreme, nu deţine praf şi nu
face vărsături.
La câteva ore de la aplicare
este gata de utilizare.
îmbunătăţeşte caracteristică
de utilizare a
drumului rutier fără a
provoca pierderi periculoase
de forfecare rezistenţă la
suprafaţa totală
Umple crăpăturile şi golurile,
asigura o culoare neagra si o
textura într-o singură trecere.
este o soluţie economică
pentru protejarea
ımbracarilor problematice
pot fi aplicate pe ori ce fel de
ımbracari de toate tipurile,
vechi sau noi, fara astar şi fara
aplicare cilindru.

dupa

BENEFICIUL INTRETINERII CU MORTAR

artere principale ın oraş

poduri

centuri de legatura

centre comerciale

Nici o suprafaţă nu este permanentă. Inclusiv cele mai bune suprafete sunt
expuse cu timpul uzurii cauzate de conditiile meteorologice şi de trafic rutier.
Imbracarea cu un program de întreţinere planificata; obtineti Economii semnificative de la cheltuielile de îmbunătăţire iar ımbracarea dumneavoastra va
deveni mai sănătoasă, ar fi mai utilă şi în condiţii de siguranţă.
Cu acest Pragram; pierderea excesivă de timp necesare pentru a repara
crăpăturile adânci şi găurile va fi redus sau va fi eliminata.

Intersectii de trafic intens

Punerea în aplicare a Slurry Seal; va proteja de daunele cauzate la sol din cauza
infiltrarii apei iar viaţa ımbracarii va creşte în mod semnificativ. Performanţă
avansată de suprafaţă este un avantaj suplimentar.
Stratul de etanşare din programul de întreţinere care utilizează Slurry Seal, va
proteja ımbracarea dvs. şi în acelaşi timp va ajuta ocrotirea investitiei dvs.

locuri de habitat

aeropoarte
Daca lasati pe mainile harnice ale METRAYOL necesitatile dumneavoastra de
ıntretinere ımbracari, sa fiti siguri ca veti obtine ce-a mai buna protectie Slurry
Seal.
Mai multe informaţii şi specificaţii cu privire la utilizarea ımbracarii Slurry Seal
ın programe de ıntretinere, va rugam sa ne contactati.

drumuri interurbane
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