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Επισκευαστικό κονίαμα
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• Εφαρμόσιμο σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των -20 ° C), και
εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 40 ° C)

• Εύκολο στην εφαρμογή, χωρίς θέρμανση, χωρίς διαλύτες και πλήρως
ανακυκλώσιμο

• Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, ανθεκτικό στην τριβή.

• Ταχείας ωρίμανσης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας για ελάχιστο
χρόνο.

• Στρώμα μεγάλου πάχους (> 25 εκατοστών), μπορεί να
τοποθετηθεί σε μία στρώση και να συμπυκνωθεί άμεσα 

• Μπορεί να τοποθετηθεί και σε κεκλιμένες επιφάνειες, λύση μακράς διαρκείας.

• Επισκευή ρωγμών και οπών σε
οδοστρώματα ( λακκούβες)

• Κατασκευή αρμών μεταξύ
οδοστρώματος και πεζοδρομίου

• Επισκευή οδοστρωμάτων μετά από
φρεζάρισμα

Υλικό επισκευής οδοστρωμάτων 
για άσφαλτο και σκυρόδεμα:

Συστατικό A:
Άσφαλτος - πολυουρεθάνη με 
σκληρά αδρανή

Συστατικό B: 
Σκληρυντικό

Το Purphalt αποτελείται από ένα κονίαμα 
και ένα σκληρυντικό:

Property Outcome Authority in charge

Splitting strength 8,000 - 10,000N Techn. Universität Wien
at +20°C

Fire endurance Bfl - S1 Prüf, Überwachungs- und
Zertifizieingsselle Wien

Resistance at -37°C Techn. Universität Braunschweig
to cracking no cracking

Wheel mark no deformation Techn. Hogeschule Detmold
resistant at 60°C

Resistance to impact compliant Prüf, Uberwachungs- und
of kerosene Zertifizieringsselle Wien

Presentation and properties

Disclamer

This document is only a guide. Bitufa Waterproofing reserves the right to change the composition and fixing recommendations of products

as a result of evolution of knowledge and technology. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use.

For more information on specific product recommondations and limitations, contact you Purphalt representative.

+31 38 337 21 00  
+31 38 337 21 01  

info@bitufa.com
www.bitufa.com

Υλικό δυο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης
για επισκευή οδοστρωμάτων
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Το Purphalt είναι ένα γρήγορο σύστημα επισκευής του οδοστρώματος ιδανικό για χρήση σε πολύ ψυχρές καιρικές συνθήκες. 
Καθώς, ένα μεγάλο μέρος των ζημιών εμφανίζεται κυρίως το χειμώνα, η ταχεία επισκευή τους σημαίνει αύξηση της οδικής 
ασφάλειας. Το υλικό έχει συμβατές ιδιότητες με την άσφαλτο, πράγμα που σημαίνει ότι η ελάχιστη διάρκεια ζωής του είναι ίση, 
αν όχι καλύτερη, με της αρχικής οδοστρωσίας. Επιπλέον, η εφαρμογή του σε ψυχρή κατάσταση, δεν επιφέρει συρρίκνωσή του σε 
αντίθεση με προϊόντα που για τη χρήση τους απαιτείται θέρμανση, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

Fast and cold-curing dual component
polyurethane road surface repair material

Road repair material for asphalt and concrete

PACKAGING

Component A:
BUCKET/15-20kg/33 per pallet
Component B: The quantity depends on
the packaging of component A

COLOUR
Black (standard)
Other colours supplied on request

Item information

USAGE CONDITIONS
Air temperature:
to - 20°C and + 50°C
Road surface temperature:
from -15°C to + 50°C

Usage

Wear protective clothing when dosing Component B (e.g. rubber gloves).
Avoid contact with the skin.
Do not inhale.

Safety

STORAGE CONDITIONS & SHELF LIFE

Cool, dry and sealed;
COMP A. 24-month
COMP B. 12-month shelf life.
Avoid placing packaging in direct sunlight.

USAGE TIME (at 15 °C)
Pot life: Use within 30 minutes of mixing
Reaction time: 60 minutes (after which ready for traffic)
Fully cured: 4 hours

MIXING INSTRUCTIONS
Add the contents of the bottle of Component B to
Component A in a separate tub, and mix thoroughly for 2 minutes.

Application

PRE-TREATMENT OF BASE SURFACE
Should be clean and dry. The product
can then be used immediately.

Usage

FINISHING
After implementation, Purphalt can be compacted
straightforwardly, with chipping if so desired.

CONSUMPTION
Approx. 20kg/m2 per cm of layer
thickness where there is a level surface.

Το Purphalt είναι μια λύση μακράς διαρκείας

Το  Purphalt είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και 
συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2



Flat Roofing

Basement
WATERPROOF ING

W A T E R P R O O F I N G

Purphalt is a road repair system ideally suited for use under conditions of (extreme) cold. A great deal of da-

mage occurs particularly in winter and, as a result, rapid repair work means increased road safety. The mate-

rial has the same properties as the surrounding asphalt, which means that its minimum lifespan is equal to if 

not better than the original road surfacing. Moreover, being applied in a cold state, it is not prone to shrinkage 

unlike products that are hot when being handled and cool off during the installation process.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ / 15kg 
ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ: 250ml

ΧΡΩΜΑ
Μαύρο (στάνταρ)
Άλλα χρώματα παρέχονται κατόπιν 
παραγγελίας.

Πληροφορίες υλικού

Θερμοκρασία αέρα:
από - 20°C έως + 50°C
Θερμοκρασία του οδοστρώματος:
από -15°C εως + 50°C

Εφαρμογή

Απαιτείται προστατευτικός ρουχισμός και γάντια από καουτσούκ. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και την εισπνοή του 

Συστατικού Β.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΣΥΣΤ. A. 24-μήνες
ΣΥΣΤ. B. 12-μήνες
Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευασίας σε άμεσο 
ηλιακό φως και αποθηκεύστε την σε χώρο ξηρό και 
σκιασμένο.

ΧΡΟΝΟΙ (στους 15 °C)
Χρόνος Ζωής στο Δοχείο:  Χρήση 30 λεπτά από την ανάμιξη

Χρόνος Προστασίας:  60 λεπτά πριν το οδόστρωμα αποδοθεί στην κυκλοφορία

Χρόνος πλήρους Ωρίμανσης:   4 ώρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ
Προστείθεται το περιεχόμενο του Συστατικού Β στο Συστατικό Α σε 
ξεχωριστό μεγάλο δοχείο και αναμειγνύονται καλά για τουλάχιστον 
2 λεπτά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και 
στεγνή πριν την εφαρμογή.

Παρατηρήσεις

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Μετά την εφαρμογή, το Purphalt πρέπει να συμπυκνωθεί 
αμέσως. Κατά τη συμπύκνωση μπορούν να προστεθούν και
λεπτόκοκκα αδρανή με σκοπό την επιθυμητή τελική επιφάνεια.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 20kg / m  ανά cm πάχους στρώσης.

Purphalt is a sustainable solution,
not a short-term one.
Purphalt is fully recyclable and contributes
towards the reduction of CO2 emissions.

Ασφάλεια
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• Workable in all seasons: under extremely low temperatures
(below -20°C) as well as extremely high temperatures (above 40°C)

• Easy to apply without heating

• Excellent bond on virtually all base surfaces

• Fast curing, resulting in minimum interruption to traffic flow

• Abrasion resistant, durable solution

• Optional chipping using any material desired

• Totally solvent-free and fully recyclable

• Significant layer thicknesses (>25cm) can be incorporated
in one go and can be compacted straightforwardly

• Can be incorporated as an incline

• Repairing cracks, holes in
asphalt layers (potholes)

• Making joint between asphalt
layer and pavement

• Repairing asphalt layer after
milling operations

Road repair material for
asphalt and concrete:

Component A:
bitumen-polyol mixture with 
graded road-metal

Component B: 
cross-linker

Purphalt consists of a mortar
and hardener component:

Αποτέλεσμα Αδειοδοτούσα Αρχή

8,000 - 10,000N Techn. Universität Wien

Αντοχή σε Φ ωτιά Bfl - S1 - 
πολύ περιορισμένη 
συμβολή στη φωτιά 

Prüf, Überwachungs- und
Zertifizieingsselle Wien

Techn. Universität BraunschweigΑντοχή σε Ρηγμάτωση 
στους -37°C   

Δεν εμφανίζονται ρωγμές 

Χωρίς παραμόρφωση Techn. Hogeschule Detmold
Αντοχή στη Δημιουργία 
Ιχνών από Τροχούς 
στους 60°C 

Συμβατό Prüf, Uberwachungs- undΑντοχή σε Κηροζίνη 

Zertifizieringsselle Wien 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Fast and cold-curing dual component
polyurethane road surface repair material

Ιδιότητα 

Αντοχή Διαχωρισμού 

Υλικών στους +20°C




