
CHIP SEAL

acoperirea suprafetei



  Forma de aplicare pentru Fog Seal şi Chip Seal,

Dupa ce solul a fost pus la 
dispozitie pentru aplicarea 
de Chip Seal (acoperire a 

suprafeţei), se aplica asfaltul 

se aplica Chip Seal (acoperirea 
suprafetei) conform caietului 

tehnic, 

Mai târziu, Chip Seal (acoperire 
a suprafeţei) este complet 

întărit şi traficul a continuat la 
aproximativ 2 luni se va aplica 

  Ce este Chip Seal ?
Chip Seal, este o metoda utilizată pentru a menţine şi extinde suprafata de aplicare pentru a proteja viaţa unei 
strazi sau a unui drum existent. Aceste tipuri de acoperire se aplica pe un strat de bază sau straturi de acoperire 
existente dupa aplicarea unui strat subtire de asfalt lichid prin aşternarea, compresarea agregatelor la dimen-
siuni şi formă corespunzătoare. In funcţie de necesităţile gregatele pot fi aplicate ıntr-un strat sau mai multe 

straturi 

Fog Seal, este o emulsie de asfalt tăiat încet (slow-setting) diluat 
cu apă şi care este aplicat ıntr-un strat subtire pe suprafaţă. În 
general se aplică su scopul de a reînnoi suprafeţa de asfalt vechi 
care de-a lungul anilor a devenit uscat şi sfărâmicios. De aseme-
nea (Chip Seal) este utilizat pentru a acoperi suprafete noi facute. 
Acoperirea noului strat de protecţie confecţionate printr-un strat 
de protecţie de praf, ımpiedica slabirea din loc a pietrelor, reduce 
zgomotul de anvelope şi asigura că drumul sa ofere un confort 
sporit de suprafaţă. Fără a necesita o nouă aplicare, se va extinde 

durata de viaţă a suprafeţelor ımbracate. 

  Ce este Fog Seal ? 



• Rezistenţă sporită la alunecare şi securitate
    crescuta,
• Creaza un strat impermeabil rezistent pe suprafaţa,
• Prelungeşte durata de viaţă a acoperirii existente,
• Rectifierea crăpăturilor mici şi tulburărilor
    de suprafaţă,
• Se aplica repede şi se deschide utilizarii la scrut 
    timp dupa aplicare. 
• Cu toate acestea, asigurati ca traficul sa continue   
    cu o viteza scazuta într-o anumită perioadă de timp
    dupa.)
• Are un pret scazut 

  Dece Chip Seal ?
Aplicarea Chip Seal (Acoperire o suprafeţei); ımbracarea existenta trebuie sa fie atat de defectuasa ıncat sa nu 
poata fi reparata cu Slurry Seal, ınsa de preferat sa nu fie atat de stricata ıncat sa necesite o noua aplicare de 

asfalt scump. 
  Chip Seal (Acoperire o suprafeţei) creeaza o nouă suprafaţă de uzură, şi previne infiltrarea de apă ın 

corpul drumului astfel previne deteriorarea drumului
  Pentru că este economic este mult ıntalnit pe drumuri cu volum scăzut. Dar, odată cu dezvoltarea de 
tehnologii şi echipamentelor  au devenit populare şi pentru acoperirea suprafeţei drumurilor cu volum mare şi 

în zonele rezidenţiale 

Un drum care a ınceput să aibă deteriorari 
ın anul 2005 ınainte de a fi ımbracat cu 

Chip Seal (acoperire a suprafeţei).

Acelaşi drum la 3 ani dupa 
ımbracarea sa ultima situatie din 

anul 2008.

Pentru o aplicare cu succes,
Proiectarea acoperirii suprafeţei, o selecţie bună de domenii de aplicare, condiţiile de acoperire, clima, 
echipamente, tehnicile de construcţie, aplicarea corespunzătoare, controlul calităţii şi experienţă sunt 

printre factorii importanti.
Lasati lucrarile dvs. Pe mainile echipei companiei noastre cu mare experienţă. Pentru orice întrebări sau 

dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi.
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