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CANADER – MONTÁŽNÍ POSTUP

Řádné očištění opravovaného místa
Z opravovaného místa je třeba odstranit zbytky rozpad-
lých povrchů, provést řádné očištění od mechanických ne-
čistot, nejlépe motorovým foukačem, případně koštětem. 
Opravované místo není třeba předem upravovat frézová-
ním, zařezáváním hran, nevyžaduje spojovací ani uzavírací 
nátěr. 

Rozprostření směsi
Směs je třeba rozprostírat v tloušťkách od 25 mm do 50 mm
s navýšením nad okolní terén o 20 až 30 mm.

Zhutnění směsi
Následně musí být směs řádně zhutněna pěchem, vibrační 
deskou nebo válcem. 
Při provádění oprav hlubších výtluků, překopů, je nutné 
směs pokládat po vrstvách max. tloušťky 50 mm s násled-
ným zhutněním každé vrstvy zvlášť.

Okamžité otevření provozu
Po provedení opravy lze následně obnovit provoz.
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JEDNODUŠE RYCHLE KVALITNĚ

Doporučení:
  Nepoužívejte otevřený plamen k nahřívání směsi nebo 

opravovaného místa a to ani za velmi nepříznivých po-
větrnostních podmínek. Pro snadnější zpracovatelnost 
postačí směs ponechat v temperovaném prostoru po 
dobu 12 hodin před aplikací.

  Studená asfaltová směs není vhodná pro úpravy ploch 
pojížděných vysokozdvižnými vozíky!

  Vhodné zejména pro opravy do 1 m2.
  Pro odstranění počáteční lepivosti je vhodné provede-

nou úpravu pohodit pískem nebo prachovou frakcí ka-
meniva.

  Při provádění oprav v teplotách vyšších než + 10 °C (je 
výhodné použít směs CANADER-mixL (letní) u které do-
chází v těchto teplotách k rychlejší stabilizaci.

Efektivnost:
  Možnost provádění oprav v zimním období umožňuje 

zamezení pokračování poruch vozovek a tím snižuje 
škody na vozovkách i motorových vozidlech.

  Při dodržení technologické kázně se jedná o vysoce 
trvanlivou opravu – 5 let. Na styku aplikované směsi  
s okolím výtluku vznikne působením ředidla, obsažené-
ho ve směsi, vodotěsný spoj.

  Není třeba předchozího frézovaní ani spojovacího 
a uzavíracího nátěru.

  Pro provádění opravy je třeba menšího počtu pracovníků.
  Umožňuje úsporné provádění oprav s možností úplné-

ho využití nakoupeného materiálu. Neupotřebený ma-
teriál lze zpětně uskladnit k dalšímu použití.

  Opravy a práce malého rozsahu lze provádět i na velké 
vzdálenosti, aniž by docházelo ke zhoršení kvality pro-
váděných oprav.

  Odpadají prostoje spojené s každodenním zajížděním 
pro horkou obalovanou směs na obalovnu.

  Skladování je nenáročné, pytlovanou i volně loženou 
směs lze skladovat 12 měsíců.


