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PRØV VÅR NYE ARBEIDSKALKULATOR 
HVOR MYE EZ STREET BEHØVER DU? 

www.ezstreetcalculator.com

VANLIGE SPØRSMÅL DEKKEVNEGUIDE

Hvordan bruker jeg EZ Street asfalt i et hull som er fylt 
med vann?

Bare legg EZ Street asfalt direkte i hullet med vann. EZ Street asfalt vil erstatte 
vannet. Deretter bør du komprimere EZ Street asfalten med en stamper eller 
et bildekk. La det ligge igjen en liten forhøyning over hullet, for det vil bli mer 
kompakt ettersom trafikken går over stedet.

Hvor lenge vil EZ Street asfalt være brukbar ved lagring i 
en haug?

EZ Street asfalt er garantert å være holdbar i minst 6 måneder i en 50 
tonns haug, med høyde på ca 180cm. Men vi har hatt mindre lagre over 
ett år. Hvis du lar haugen ligge uforstyrret i lang tid, kan det oppstå en 
beskyttende skorpe over haugen. Dette er en innebygd mekanisme for 
å forhindre for tidlig herding av lageret ditt. Hvis dette skjer, må du bare 
la lasteren «lu�e» materialet før du laster det på lastebilen. Dette vil 
forynge EZ Street asfalten.

Hva er så spesielt med EZ Street bag?

EZ Street bag er laget av slitesterk poly-vinyl som forhindrer ri�er. 
EZ Street asfalt varer i minst ett år i denne posen.

Hvor lenge etter å ha påført EZ Street asfalt må trafikken 
omdirigeres?

EZ Street asfalt er klar for trafikk i det øyeblikket du legger det i hullet. 
Faktisk har brukere av EZ Street en pose liggende I bilene sine, slik at når 
de kommer over et nytt hull, så kan de bare fylle det opp og la trafikken 
gjøre det kompakt.

Vil EZ Street bli hardere å arbeide med når temperaturen 
blir kaldere? 

Alle EZ Street blandinger er spesialdesignet for en regions 
klimatiske forhold. Om din geografiske region opplever de normale 
vintertemperaturene, burde EZ Street asfalt være blandet slik at det vil 
fungere relativt enkelt i det miljøet. Generelt sett desto kaldere det blir, 
desto stivere blir materialet å jobbe med.

• Garantert permanent 
• Virker i vann og allslags vær 
• Ingen blanding, ingen lim 
• Kan lagres i hauger i månedsvis 
• Øyeblikkelig klar for trafikk

Fungerer i vann 
og allslags vær

Kan lagres i hauger i 
månedsvis

GARANTERT PERMANENT

HELÅRS BRUK

Virker under alle 
værforhold og er 
øyeblikkelig klar 
for trafikk. Enkel 

både små og store 
oppgaver.

Bulk EZ Street 
1 tonn = 20 kvadratmeter 
2 tonn = 40 kvadratmeter 
10 tonn = 200 kvadratmeter

(Ca. 100 lbs /45 kg per 
kvadratmeter)

(Målinger basert på 2,5cm dybde)

Pakket EZ Street – 22 kg poser

22 kg Poser Mengde Produkt

0.40 m2 x1

0.80 m2 x2 

1.2 m2 x3

1.6 m2 x4



NEDLEGGINGSGUIDE ARBEIDSOMRÅDER 

DETTE SPARER DU

DET GRUNNLEGGENDE

EZ Street er en klargjort, høy ytelses, polymermodifisert, kald asfalt som er 
i stand til å gi en kostnadse�ektiv, enkel og permanent løsning til en rekke 
bruksområder. EZ Street asfalt kan lagres i hauger over lengre tid samtidig 
som den opprettholder utmerket holdbarhet. EZ Street asfalt krever ikke 
limdekke, kan brukes til å lappe både asfalt og betongflater, og kan til 
og med påføres i vann! EZ Street asfalt kan åpnes for trafikk umiddelbart 
etter nedlegging, derfor er den perfekt for de uunngåelige «fyll i og gå»-
situasjonene. Hvis det brukes riktig leggingsteknikk, bør EZ Street-løsningen 
ha en tilsvarende eller lengre levetid i forhold til varmblandet asfalt. Riktig 
legging er nøkkelen til lang levetid til enhver bruk , her medfølger er en kort 
veiledning for å sikre maksimal ytelse for EZ Street-materialet.

EZ Street asfalt vil yte best og oppnå lengst levetid om de følgende 
prosedyrene følges.  

EZ Street® og EZ Street Logo er et registrert varemerke underlagt EZ Street Company.
© Copyright 2019 The EZ Street Company

EZ Street sparer tid og penger da det ikke 
er behov for  å komme tilbake for å fikse 
en midlertidig lapping. 

*Kostnaden representert her er 
kun et eksempel, og vil kanskje 
ikke representere din struktur.

Fei det området som skal lappes. Sikre at alle 
løse gjenstander fjernes, som ødelagt asfalt 
og støv.

Feiing

Fyll hullet med EZ Street asfalt. For hull som 
er dypere enn 10 cm, komprimer hvert lag i 
5 cm

Fyll

Komprimer EZ Street asfalt med en stamper, 
vibroplate eller et kjøretøy, slik at nivået er 
rett over den eksisterende asfalten.

Komprimer

Hull & maskinkutt på veier og plasser

Kummer, vannarmatur & avløp

Sprekker, dekke & kantreperasjoner

GENERELL INFORMASJON

Tilgjengelig i bulk, 22 kg poser & Bulksekker!

EZ Street asfalt er garantert permanent! 

Designet

Over tid vil blandingenes eksponering for 

til sitt fulle potensial, og la deg få et 
permanent resultat. Hvor lenge vil dette 
ta? Det avhenger - jo mer komprimering, 
og jo lenger reparasjonen blir utsatt for 
været, desto bedre blir reparasjonen. Som 
en tommelfingerregel er alle EZ Street 

lappinger klare for trafikk umiddelbart etter nedlegging.

Komprimering
Når EZ Street skal benyttes, er 
den umiddelbar klar til bruk. 
Den første komprimeringen av 
nedleggingen, kan gjøres ved hjelp 
av mekaniske eller ikke-mekaniske 
verktøy, for eksempel en plate- eller 
valsekomprimeringsenhet, eller en 
håndstamper på mindre utbedringer. 

Deretter er det gjentatt sekundær komprimering av trafikken (bil- 
og lastebildekk).  Gjentatt komprimering av EZ Street resulterer i 
en videre tetthet av blandingen - hvor partiklene låses sammen, 
noe som resulterer i en permanent blanding.

Påvirkning 

Nøye utvalgt og gradert, 
godkjent råmateriale, 
blandes opp med væskedelen 
av blandingen (Asfaltsement, 
fortynningsmidler og EZ Street 
Polymers). Det tas hensyn til de 
klimatiske forhold hvor blandingen 
skal utnyttes, og for hvilken type 
anvendelse. Så det er et mangfold 
av typer for en rekke geografiske 

områder og anvendelser. I samsvar med blandingen er 
den riktige proporsjoneringen av råmaterialer slik at når 
produktet er i bruk, vil det fungere fullt ut i den påtenkte 
anvendelsen.


