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C A N A D E R
Studená asfaltová směsPRO SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ
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ŘEŠENÍ PRO PROVÁDĚNÍ LOKÁLNÍCH 
OPRAV POVRCHŮ VOZOVEK

Za všech klimatických podmínek  
až do -10 °C

Vytváří vodotěsný spoj – nevyžaduje  
spojovací nebo uzavírací nátěr  

 k aplikaci stačí 2 pracovníci   úspora času (velký počet oprav za krátkou dobu) 

 vystačíte si s běžným nářadím   rychlý zásah (pytel se směsí je vždy po ruce)

Bez frézování

Bez zařezávání 

Okamžité otevření provozu

Bez nahřívání

JEDNODUŠE RYCHLE KVALITNĚ

Řádné očištění  
opravovaného místa

Rozprostření  
směsi

Zhutnění  
směsi

Okamžité otevření  
provozu
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Studená asfaltová směs CANADER-mix je směs 
kvalitního drceného kameniva o zrnitosti  0 - 8 mm 
a pojiva z ředěného asfaltu s modifikovanou aditiv-
ní přísadou. Ředidlo obsažené v asfaltu umožní vy-
tvořit vodotěsný spoj na styku opravovaného místa 
a aditivní přísada umožňuje dlouhodobou sklado-
vatelnost a snadnou zpracovatelnost v teplotách 
do -10 °C.

CANADER-mix umožňuje úsporné provádění výsprav výtluků 
a drobných oprav povrchů vozovek i za nepříznivých povětrnost-
ních podmínek, jak za deště, sněhu, naledí a mrazu v teplotách 
do -10 °C. Studená směs určená původně do nepříznivých po-
větrnostních podmínek nachází díky variantě CANADER-mixL 
uplatnění i v letním období při provádění prací malého rozsahu, 
zejména na větší vzdálenosti – opravy výtluků, opravy po pře-
kopech inženýrských sítí nebo například výškové úpravy ulič-
ních armatur.

Směs je dodávána:
1) volně ložená 2) pytlovaná 25 kg / 40 pytlů na paletě 


