CAPE SEAL

acoperirea suprafetei

&

IMBRACARI DE MORTAR CU BITUM

Ce este Cape Seal ?
Cape Seal, se numeşte aplicarea ın acelaşi timp a aplicarii Chip Seal şi aplicarii Slurry Seal.

Cum se aplica Cape Seal ?
Cape Seal se aplica ın trei etape.
Ca un prim pas, daca se aplica pe acoperiri existente şi daca exista fisuri mari, acestea se repara prin umplere cu
material adecvat sau asfalt lichid pentru a evita intrările de apa printre aceste fisuri.
În ceea ce priveşte etapa secundă se aplica ca adeziv (Tack Coat) pentru Emulsie de Asfalt conforma şi
imediat maşina de raspandire a agregatelor la o gradare adecvata va raspandi agregatele care vor fi compresate cu
cilindri pneumatici iar a doua etapa va fi finalizata cu aplicarea unui strat de protecţie (Chip Seal). Traficul rutier va fi
deschis la o viteza redusa.
A treia etapă, dupa ce traficul rutier a continuat o săptămână se aplica Slurry Seal şi lucrarea este finalizata.

In primul rand ınainte de aplicare toate crapaturile vor fi
reparate.
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Dece Cape Seal?

Şi ın untimul rand se aplica
Slurry Seal conform standardelor care finalizeaza defapt şi
lucrarea.

•
•
•

Este o solutie economica pentru drumuri noi sau drumurile care trebuiesc reînnoite.
Deoarece se termina ıntr-un timp foarte scurt nu ımpiedica traficul rutier din oraş timp ındelungat.
ışi mareşte popularitatea datorita faptului ca este o solutie practica pentru drumuri cu standart ınalt datorita tehnologiei şi echipamentelor dezvoltate.

•• Aplicarea
Se poate aplica cu mai putine echipamente.
“Chip Seal” care este prima dintre etapele Cape Seal ımpiedica
ca apele sa treaca ın straturile de mai jos astfel astfel se comporta ca o mem-

brana, şi asigura o elastichitate foarte mare ımpiedicand ca reflectarile crapaturilor sa iasa din nou la suprafata. Impiedica destramarea fostelor aplicatii,
astfel este ocrotitor pe suprafata, asigura un avantaj prin distanta scazuta de
franare cu siguranta ınsa suprafata uzata pe care o lasa ın urma, poate cauza
zgomot de anvelope şi poate deveni inconfortabil şi foarte dur pentru biciclete, scateboard, pentru role şi mai ales ca ın aceasta zona cateva zile poate
ramane praf. Slurry Seal rerezolva toate aceste inconveniente, asigura o distanta de franare cu siguranta şi o suprafata mult mai confortabile.
Beneficiem de uniformitatea aplicatiei Slurry Seal şi rezistenta aplicatiei
Chip Seal ın acelaşi timp.
Cand ımbracarea existenta este atat de defectuasa ıncat sa nu poata fi
reparata cu Slurry Seal, se aplica Chip Seal, ınsa de preferat sa nu fie atat de
stricata ıncat sa necesite o noua aplicare de asfalt scump.

•
•

In anul 1999 un drum ınainte de aplicare
a Cape Seal’ului.

Acelaşi drum dupa aplicarea Cape Seal
ultima situatie la o perioada de 8 ani
(2007).

In anul 2000 un drum ınainte de aplicare
a Cape Seal’ului.

Acelaşi drum dupa aplicarea Cape Seal ultima situatie la o perioada de 9 ani (2009).

Pentru Primaria Municipiului Antalya, situatia drumului ın urma prezentarii realizate de noi pe Strada
Cumhuriyet.

For a Successful Application
Chip Seal design, suitable selection of application area, coating conditions, climate, equipment, construction
techniques, appropriate application, quality control and experience are significant factors.
You can submit your works to the experience hand of our firm. In case you have a question or need additional
information, please contact us.
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