
PRODUKT Emulsja Spectrasfalt Safegrip to nadstabilna, kationowa emulsja wykonana z syntetycznego asfaltu 
modyfikowanego polimerami. W uk³adzie z podwójn¹ warstw¹ kruszywa tworzy wodoodporn¹, 
wodoszczeln¹, antypoœlizgow¹, trwa³¹ nawierzchniê u¿ytkow¹ w wersji czarnej lub kolorowej.

W£AŒCIWOŒCI
EMULSJI

Zawartoœæ lepiszcza: ok. 60%
5 - 10 sek.Lepkoœæ BTA  j  4mm w 20°C:
1 - 2%Sedymentacja po 5. dniach:

Przyczepnoœæ do kruszyw: bazaltowego, granitowego, 
ok. 100%dolomitowego, porfirowego:

3ok. 1000 kg/mGêstoœæ:
¿ó³ta, czarnaBarwa:
œr. < 5 mikronówWielkoœæ ziaren:

ok.: 100 (0,1 mm)Penetracja:
Temperatura miêknienia: ok. 60°C:

> 2000%Elastycznoœæ (ASTM D412) w 20°C:
> 500% w 0°C:
> 100% w -5°C:
ok. 95%Kohezja (zmodyf. Vialit) w -15°C:
100%Kohezja (zmodyf. Vialit)  w 60°C:

wodoszczelnaWodoszczelnoœæ DIN 1048:
2ok. 1,5 g/m /dobêParoprzepuszczalnoœæ DIN 52615:
20,26 N/mmNaprê¿enia styczne w 20°C:

2> 1 N/mmWytrzyma³oœæ spoiny w 10°C na asfalcie, betonie, drewnie i stali:
Odpornoœæ na wodê (minimalne rozluŸnienie nawierzchni) 

1,5%z kruszywem bazaltowym  w 20°C:
1,5%                     w 0°C:
1,9%

                            w -10°C:

W£AŒCIWOŒCI
LEPISZCZA 
PO WYSCHNIÊCIU

W£AŒCIWOŒCI
SYSTEMU

PRZEZNACZENIE Spectrasfalt Safegrip jest wykoñczeniow¹  warstw¹ przeznaczon¹ do nawierzchni drogowych i 
parkingowych, do której stosuje siê trwa³e, odporne na zu¿ycie kruszywa. Chroni przed erozj¹ i 
penetracj¹ przez wodê oraz wnikaniem soli w strukturê pod³o¿a. Stosowany na nawierzchnie 
drewniane, stalowe, asfaltowe i betonowe, które nara¿one s¹ na intensywne zu¿ycie lub tam, gdzie 
wymagane s¹ pow³oki o zwiêkszonym tarciu. Typowe zastosowania: nawierzchnie na drogach, 
mostach,chodnikach mostowych, wiaduktach, tunelach, skrzy¿owaniach, parkingach, œcie¿kach 
rowerowych, chodnikach dla pieszych, rampach, pomostach, bulwarach nad wod¹, molo. Dostêpnoœæ 
produktu w ró¿nych kolorach pozwala na zwiêkszenie bezpieczeñstwa ruchu poprzez wyraŸne 
rozdzielenie pomiêdzy czêœci¹ piesz¹, œcie¿k¹ rowerow¹ i drog¹. Ró¿nobarwne obszary mog¹ byæ 
zastosowane do oznakowania schodz¹cych lub rozwidlaj¹cych siê dróg lub kierunków ruchu.  
stosowany jako warstwa hydroizolacyjna pod nawierzchnie asfaltowe.

PRZYGOTOWANIE
NAWIERZCHNI

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. W przypadku wystêpowanie spêkañ 
nawierzchni nale¿y w miejsca spêkañ wkleiæ siatkê poliestrow¹ lub z w³ókna szklanego. Powstanie 
wtedy uk³ad absorbuj¹cy skurcze i napiêcia oraz mostkuj¹cy w³osowate pêkniêcia. Na nowych 
nawierzchniach betonowych Safegrip mo¿na uk³adaæ po 7 dniach od ich wykonania. Nale¿y 
bezwzglêdnie usun¹æ skórkê cementow¹. Nawierzchnia mo¿e byæ sucha lub matowo -
- wilgotna. Powierzchnie silnie absorpcyjne powinny byæ zwil¿one wod¹, lecz bez pozosta³oœci 
w postaci ka³u¿. Zabieg ten nale¿y wykonaæ tak¿e gdy temperatura powietrza przekracza 30°C. Na 
starych, zerodowanych i spêkanych nawierzchniach betonowych lub asfaltowych nale¿y przed 
u³o¿eniem warstwy regeneracyjnej wykonanej z Safegripu przeprowadziæ naprawy wiêkszych 
uszkodzeñ. Drobne (do kilku milimetrów) nierównoœci mo¿na zniwelowaæ stosuj¹c dodatkow¹, 
podk³adow¹ warstwê Safegripu z kruszywem. Drewno budowlane winno byæ zdrowe, pozbawione alg, 
porostów itp. Safegrip mo¿e byæ u¿ywany zarówno na drewno surowe, jak i zaimpregnowane. 
Powierzchnie stalowe winny byæ oczyszczone z rdzy, brudu i starych pow³ok. W przypadku stosowania 
na stare pow³oki (np. epoksydowe) nale¿y sprawdziæ ich przywieralnoœæ. Zachodzi du¿e 
prawdopodobieñstwo z³uszczenia siê starych pow³ok wraz z warstw¹ Safegripu w przypadku ich 
zmniejszonej przywieralnoœci. 
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PRZYGOTOWANIE
EMULSJI
KOLOROWEJ

Do emulsji transparentnej oznaczonej na etykiecie nazw¹ Safegrip Color nale¿y dodaæ pastê 
pigmentow¹. W tym celu nale¿y otworzyæ beczkê, zdj¹æ dekiel, odwin¹æ foliê i zawartoœæ wymieszaæ 
przy pomocy mieszad³a wolnoobrotowego przez okres 10 minut siêgaj¹c mieszad³em do dna beczki. 
Nale¿y przy tym zachowaæ ostro¿noœæ, gdy¿ ca³a beczka jest wyœcie³ana pojemnikiem foliowym. 
Do beczki nale¿y wlaæ odpowiedni pigment (1 kg pigmentu na 25 kg emulsji) i przy pomocy mieszad³a 
ca³oœæ wymieszaæ a¿ do osi¹gniêcia jednolitej barwy.

APLIKACJA Na oczyszczon¹ nawierzchniê na³o¿yæ przy pomocy szczotki lub wa³ka malarskiego warstwê emulsji 
2Safegrip w iloœci 0,8 - 1,5 kg/m (zu¿ycie emulsji zale¿ne od wielkoœci u¿ytego kruszywa), a nastêpnie 

2rozsypaæ warstwê przemytego t³ucznia odpowiedniego rodzaju na mokr¹ emulsjê w iloœci ok. 8 kg/m . 
Nastêpnie:

- lekko zwalcowaæ powierzchniê walcem typu ogrodowego,
- po ca³kowitym zwi¹zaniu emulsji i utwardzeniu warstwy t³ucznia usun¹æ jego nadmiar, 

2- na³o¿yæ kolejn¹ warstwê emulsji Safegrip w iloœci ok.  0,8  - 1,5 kg/m , upewniaj¹c siê, ¿e                 
                 emulsja zosta³a rozprowadzona dok³adnie i równomiernie, 

2- na wilgotn¹ emulsjê na³o¿yæ przemyty t³uczeñ odpowiedniego rodzaju w iloœci ok. 12 kg/m ,
- ca³oœæ dok³adnie zwalcowaæ,
- po ca³kowitym utwardzeniu nawierzchni usun¹æ zbêdny t³uczeñ.

Aby zapewniæ estetykê wykonania linie rozgraniczaj¹ce nale¿y odci¹æ taœmami maskuj¹cymi, które po 
zakoñczeniu prac nale¿y usun¹æ.
Emulsji Safegrip nie wolno nak³adaæ przy pomocy pomp ani rozpylaczy normalnie wykorzystywanych 
przy budowie dróg. Emulsja mog³aby zatkaæ pompê, trwale j¹ uszkadzaj¹c.

DOBÓR
WIELKOŒCI
T£UCZNIA

Warstwa dolna (mm) Warstwa nawierzchniowa (mm)
2 - 4 (5) 1 - 3

2 - 6 1 -4 lub 2 - 4 (5)
4 - 6 (8) 2 -5 (6)
8 - 12 4 -8

Zastosowanie kruszyw o zwiêkszonym ciê¿arze w³aœciwym powoduje wzrost zu¿ycia o 20 - 25%. 
Dobrane kruszywo powinno posiadaæ w³aœciwoœci zgodne z normami obowi¹zuj¹cymi w danym kraju. 
Aktualnie w Polsce obowi¹zuje norma PN-B-11112:1996.

Spectrasfalt Safegrip mo¿na nak³adaæ wy³¹cznie przy bezdeszczowej pogodzie i œredniej dobowej 
temperaturze nie ni¿szej ni¿ 10 0°C (w ci¹gu doby nie mo¿e spaœæ poni¿ej °C). W czasie miesiêcy 
letnich powierzchnia nadaje siê do u¿ytku po 24 godzinach. Wiosn¹ i jesieni¹ czas schniêcia bêdzie 
odpowiednio d³u¿szy. W czasie schniêcia warstwy pojazdy robocze mog¹ jeŸdziæ po powierzchni 
Safegripu.

TEMPERATURA 
APLIKACJI

Czarny, czerwony, zielony, bia³y, ¿ó³ty. Na ¿yczenie paleta kolorów mo¿e byæ poszerzona. Pe³ny efekt 
kolorystyczny jest uzyskiwany przez u¿ycie emulsji i kruszywa w tym samym kolorze lub zbli¿onych. 
Mo¿na u¿yæ przy kolorowych nawierzchniach jako pierwszej warstwy emulsji czarnej.

STANDARDOWE
KOLORY
EMULSJI

W pomieszczeniach o dodatniej temperaturze, w szczelnie zamkniêtych opakowaniach. 
Gwarantowany przez producenta okres przechowywania wynosi 6 miesiêcy. Aby chroniæ przed 
wysychaniem otwarte pojemniki lub beczki nale¿y zabezpieczyæ je foli¹ i zamkn¹æ dekiel. W czasie 
magazynowania emulsji dopuszcza siê powstanie na jej powierzchni ko¿ucha lub zagêszczenia na 
dnie, które przed zastosowaniem nale¿y dok³adnie wymieszaæ. Maksymalna liczba sk³adowanych 
warstw wynosi dla hoboków 4, dla beczek 2.

PRZECHOWY
WANIE

Wy³¹cznie w opakowaniach fabrycznych lub cysternach przeznaczonych do przewozu emulsji 
asfaltowych.

TRANSPORT

OPAKOWANIA Hoboki 25 l, beczki 200 l, luzem.

CZYSZCZENIE W postaci nie zaschniêtej u¿yc wody z myd³em, zaschniêt¹ emulsje z r¹k usun¹æ u¿ywaj¹c bezwodnej 
pasty, a z narzêdzi przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. 

Spectrasfalt Safegrip mo¿na nak³adaæ bez koniecznoœci przestrzegania specjalnych œrodków 
bezpieczeñstwa. Nie zawiera smo³y i rozpuszczalników oraz jest niepalny.

BHP

tel./fax: (012) 626 35 21
tel.: (0501) 33 15 22 
e-mail: armaasphalt@armaasphalt.com
www.armaasphalt.com

ARMA ASPHALT
ul. Na Wyrêbê 1
31-350 Kraków
NIP 676-129-39-70
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