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Asphalt art е предназначен да бъде използван от краткосрочен 

до средносрочен план в зависимост от приложението на 

продукта. Продуктът може да се полага върху повърхности 

като асфалт, цимент, камъни, павета тротоари и други 

повърхности. 

Материалът е лесен за отстраняване при необходимост. 
AsphaltArt е проектиран да бъде много стабилeн срещу 

износване и други влияния, причинени от нормална употреба 

на продукта. Cпециалното лепило е проектиранo да работи на 

открито при неравни повърхности. 

Приложение:   

входове на магазини и стълбища 

Автобусни, трамвайни спирки, или метростанции, летища  

Спортни събития: Моторни спортни събития, маратони и т.н.  

 Автомобили, мотоциклети и превозни средства обща 

риселъри  

Музеи, срещи и други културни събития 

Бен Паркинги - открити и закрити, включително пътища  

Бързо хранене шофиране чрез  

 Спортни стадиони  

Пешеходни зони  

Бензиностанции 

Паркове 

 

 

 

 

 

Характеристики и предимства : 

 Висока визуално въздействие  

 Лесен за нанасяне и отстраняване на  

 Подходящи за неравни повърхности  

 устойчива хлъзгане  

 PVC не се съдържа 
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Technical information 

Size: Width: 1.22 m Length: 30.48 m 

Foil Top layer: white PU (polyurethane) filled 220μ +/- 10μ 

Base: Soft aluminium 50μ +/- 2μ 

Adhesive Permanent acrylic solvent 

Adhesion 80μ +/- 5μ 

Total weight 428 g/m² 

Surfaces roughness (SRT) 55 

Slip-resistance DIN51130 / BGR 181 R11 

Flame resistance M1 / F2 

Устойчивост: Трайността на AsphaltArt зависи от начина, по 

който  

продукт е бил приложен - особено на това как то е 

променено, за неравни повърхности, както и върху 

повърхността като цяло от това къде е било приложено. Ние 

препоръчваме максимум  

използване на 1-6 месеца. Освен това, също така зависи от 

механичното използването на повърхността, където се 

прилага. 

 

Съхранение: Срок на годност е 12 месеца от датата на 

доставката. Условия за съхранение (15 - 24 ° С - влажност 

между 40 и 65% относителна влажност). 

 

Начин на печат: може да бъде печатан и с UV мастила 

 

Рециклиране:  

AsphaltArt е проектиран да бъде напълно рециклируем. 

Използвани материали за производство могат да бъдат 

третирани като алуминиеви отпадъци. 

 


