
PRODUKT Emulsja Spectrasfalt Microdeck to syntetyczna kationowa emulsja klasy K3-60 SS modyfikowana 
polimerami. W po³¹czeniu z odpowiedniego rodzaju kruszywem i innymi dodatkami  (w³ókna 
celulozowe, cement portlandzki, pigmenty) tworzy po roz³o¿eniu cienkowarstwow¹ nawierzchniê 
drogow¹.

W£AŒCIWOŒCI
EMULSJI

W£AŒCIWOŒCI
SYSTEMU

PRZEZNACZENIE Emulsja K3-60 SS i kruszywo wraz z dodatkami s¹ standardowo stosowane do wykonywania 
nawierzchni Spectrasfalt Microdeck, która jest wykorzystywana jako cienka warstwa utrzymaniowa na 
elementach dróg o kategorii ruchu KR1 oraz do oznaczania kolorem rejonów nawierzchni na œcie¿kach 
rowerowych, œcie¿kach rowerowych w wydzielonych pasach dróg, obszarach ruchu pieszego, 
przejœciach dla pieszych, Skate-parkach i innych obiektach sportowych, bulwarach, na pomostach dla 
pieszych, na mostach i wiaduktach, w tunelach, na parkingach, oraz wszêdzie tam, gdzie poprawa 
widocznoœci nawierzchni mo¿e wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu pieszych i pojazdów. 
Nawierzchniê Microdeck stosuje siê na asfalty i betony dla celów konserwacyjnych i renowacyjnych. 
Jest idealnym œrodkiem do naprawy uszkodzeñ nawierzchni drogowych, np. likwidacji niewielkich 
kolein., naprawy zerodowanych betonów i asfaltów. Spectrasfalt Microdeck mo¿e byæ stosowany bez 
ograniczeñ na wszystkich nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

PRZYGOTOWANIE
NAWIERZCHNI

PRZYGOTOWANIE 
ZAPRAWY DO 
APLIKACJI 
RÊCZNEJ

Powierzchnie musz¹ byæ starannie oczyszczone z luŸnych cz¹stek, brudu,  kurzu, oleju, t³uszczu, 
starych pow³ok i skórki cementowej. Stare nawierzchnie betonowe nale¿y prawie zawsze oczyœciæ 
poprzez piaskowanie, œrutowanie lub mycie ciœnieniowe wod¹.
Je¿eli pod³o¿a s¹ ch³onne lub bardzo suche ( wysoka temperatura powietrza) nale¿y je zwil¿yæ przed 
aplikacja.
Obszar przeznaczony do aplikacji nale¿y okleiæ taœmami ograniczaj¹cymi, które nale¿y usun¹æ tak 
szybko jak to mo¿liwe po aplikacji
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S P E C T R A S F A LT
M I C R O D E C K

Zawartoœæ lepiszcza: ok. 60%,
Lepkoœæ BTA w 20°C: 5-10 s.

3Gêstoœæ: ok. 1000 kg/m   
Jednorodnoœæ na sicie: 0,50mm - 0,01%
Sedymentacja po 5 dniach: 0,8 mm
Przyczepnoœæ do kruszyw: bazaltowego 98%; granitowego 98%
Elastycznoœæ:  w 20°C > 2000%, w 0°C > 500%

Absorpcja wody po 6 dniach ( wg AKB standard)- 1,3 %,
2 2Adhezja : do betonu: > 0,8 N/mm , do asfaltu: > 0,4 N/mm

1. Mieszanka do aplikacji rêcznej:

A. 100 kruszywa 0-2 mm o okreœlonej krzywej przesiewu
     2,5 kg w³ókna celulozowego Arbocell
     1-2 kg pasty pigmentowej
     25-30 kg emulsji Microdeck Color 58%
     1-1,5 kg cementu portlandzkiego
      0,5 - 0,75 kg opóŸniacza       
      4- 10 l wody

B. 100 kruszywa 0-3 lub 0-4 mm o okreœlonej krzywej przesiewu
     1-1,5 kg w³ókna celulozowego Arbocell
     1,5-2,5  kg pasty pigmentowej
     14-16 kg emulsji Microdeck Color 58%
     1,5-2,0 kg cementu portlandzkiego
      0,5 - 0,75 kg opóŸniacza      
      4-10 l wody

2. Przygotowanie mieszanki:

    - do betoniarki wrzuciæ kruszywo ( je¿eli jest suche dodaæ wodê)
    - dodaæ w³ókno Arbocell ( mieszaæ ok. 30 s)
    - dodaæ pastê 
    - dodaæ opóŸniacz
    - dodaæ cement
    - dodaæ emulsjê
    - po 60 sek. mieszania dodawaæ wodê tak, aby otrzymaæ urabialn¹ konsystencjê mieszanki.

ci¹gle mieszaj¹c



APLIKACJA Oczyszczon¹ nawierzchniê zwil¿amy wod¹ lub emulsj¹ i wylewamy przygotowan¹ mieszankê. Przy 
pomocy œci¹gaczy gumowych (Uwaga! Musz¹ byæ z b. miêkkiej gumy) rozprowadzamy i formujemy 
pow³okê tak, aby mia³a ok. 3 mm. (przy kruszywach o frakcji do 3 mm). Czas urabialnoœci mieszanki w 
zale¿noœci od temperatury wynosi od 5 do 10 min. Po roz³o¿eniu zaprawy nale¿y niezw³ocznie usun¹æ 
taœmy maskuj¹ce, gdy¿ po wyschniêciu ich usuniêcie jest bardzo trudne.. Czas schniêcia pow³oki w 
zale¿noœci od iloœci dodanej wody, œrodka opóŸniaj¹cego wi¹zanie i warunków atmosferycznych 
wynosi od 3-do 5 godz.

TEMPERATURA
APLIKACJI

ZU¯YCIE

DOSTÊPNE
KOLORY

OPAKOWANIA Emulsja: beczki 200 kg, wiadra 25 kg.                               
W³ókno celulozowe: worki 50 kg, paczki 1 kg
Pigmenty: pojemniki 8 i 15 kg
OpóŸniacz:  opakowania 5 kg
Kruszywo: worki 25 kg
                              

CZYSZCZENIE

Uwaga:  Do wykonania prac na danym obszarze nale¿y dodawaæ sk³adniki zaprawy w raz ustalonych 
proporcjach ( poza opóŸniaczem i wod¹), aby unikn¹æ zró¿nicowania  kolorów i faktury nawierzchni. 
Kruszywa winny byæ zgodne z krzyw¹ przesiewu i jednorodne w partiach, dlatego te¿ konieczne jest 
wczeœniejsze przygotowanie mieszanki kruszyw w wiêkszych mieszalnikach i pakowanie ich w worki. 
Nale¿y dokonaæ analizy krzywej przesiewu. Kruszywa musz¹ byæ "kompatybilne" z emulsj¹ - zalecana 
jest ich analiza przez producenta lub dystybutora.

Ca³kowity czas mieszania nie powinien przekroczyæ 300 s. Je¿eli czas urabialnoœci jest zbyt krótki, 
mo¿na zwiêkszyæ iloœæ opóŸniacza do 1 kg/100kg kruszywa.

Prace nale¿y wykonywaæ podczas suchej, bezdeszczowej pogody. Podczas ca³ego procesu  (³¹cznie 
ze schniêciem) temperatura nie mo¿e byæ ni¿sza od 10°C. Najlepsze efekty uzyskamy przy temp. 
powy¿ej 15°C.

2Przy gruboœci pow³oki ok. 3 mm zu¿ycie zaprawy wynosi od 5 -6 kg/m .
2Je¿eli pod³o¿e jest nierówne zu¿ycie mo¿e wzrosn¹æ do 8 kg/m .

Czerwony, zielony, ¿ó³ty i niebieski. 

Bezpoœrednio po wykonaniu zaprawy czyœciæ wod¹. Po wyschniêciu - mechanicznie.
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