
Warm aangebracht asfalt reparatie systeem

VOORDELEN
• Zeer eenvoudig in gebruik
• Geschikt voor zware belasting
• Naadloze waterdichte versmelting aan randen 
• Krimp en uitzetting vergelijkbaar aan asfalt
• Milieu vriendelijk en duurzaam 
• Dringt ook in de kleinere scheuren
• Na afkoeling direct belastbaar
• Direct te hermarkeren met Premark
• Verdichting niet nodig

TECHNISCHE DATA
Verbruik
• Dichtheid 2Kg/Liter
• Potlife,  onbeperkt
• Korrel 0-10 mm 

Verpakking en opslag
* Chipfill  zak 12Kg of pallet 66 zakken
* Houdbaarheid onbeperkt (mits 
bewaard in afgesloten verpakking 
buiten de zon en <30 gr en > 0 gr.)

Kleur
Zwart en Rood Ral 3009



ChipFill® is made in Denmark by Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com
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Reinig het te behandelen 
oppervlak grondig.

Verwarm het oppervlak voor met de 
gasbrander.

Vul het gat met maximaal 15 
mm. ChipFill®

Verwarm vervolgens het 
materiaal boven de 200 °C met 
de gasbrander.

Aanbrengen van ChipFill® is 
eenvoudig
De warm aangebrachte thermoplast heeft een betere hechting 
met de ondergrond vergeleken met koud aangebrachte reparatie 
systemen. Door de verhitting bind de thermoplast zich met de 
bitumen in het asfalt. ChipFill® is een tijdelijke oplossing die de 
kosten laag houdt door te voorkomen dat water in de ondergrond 
dringt en de schade verergert.

Voor het werken met ChipFill®, heeft u geen grote machines nodig. 
Eenvoudig meenemen en gaten/scheuren herstellen wanneer je 
deze ziet.

ChipFill® kan het hele jaar door aangebracht 
worden
ChipFill® is eenvoudig in gebruik. Gebruik een harde borstel om de scheur/gat te reinigen. 
Verhit het gebied met een propaan brander . Breng een laag ChipFill® aan met een maximum 
van 15 mm, en verhit het materiaal met de brander.De verhitteChipFill® zal vloeibaar worden 
en de vorm aannemen van de scheur/gat. Indien de scheur/gat dieper is dan 15 mm laat 
dan het materiaal even stollen voor het aanbrengen van een nieuwe laag. De maximaal te 
repareren diepte is ca 45 mm.

Om direct de juiste stroefheid te verkrijgen en “spook markeringen” te voorkomen, is 
nastrooien met het juiste stroefheidsmateriaal noodzakelijk. Dit dient op de nog kokende 
massa gestrooid te worden.

Snelle en innovatieve oplossing
ChipFill® is een speciaal ontworpen thermoplast voor het repare-
ren van gaten en scheuren met een diameter van ca. 15-20 cm, en 
minimaliseert het risico dat deze groter worden. De reparatietijd is 
ongeveer 20 minuten van start tot openen voor het verkeer.


