GODE RÅD OM
ASFALTBELÆGNINGER
Nyttig information

Asfaltbelægninger udsættes for mange forskellige påvirkninger,
og en del af disse kan være skadelige for levetiden og komforten.
Man kan dog selv gøre noget for at forebygge skader.
”LANGTIDSTRYK”

VARMEPÅVIRKNING

– STATISK BELASTNING

På varme sommerdage kan asfalten blive
over 50 grader varm.

Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå
statiske belastninger – altså langtidstryk fra
f.eks. tunge parkerede køretøjer.
Sagen er, at asfalt er delvist fleksibelt og
derfor giver sig ved vedvarende tryk. Dette
kan forårsage trykmærker i belægningen.
Når man parkerer tunge og/eller skarpe
genstande på asfalt, skal trykfordelingen
derfor udlignes ved at placere disse på
strøer eller plader.

I den situation er belægningen særlig følsom
over for vridskader ved skarpe drejninger og
trykmærker fra parkerede køretøjer.
Dette er specielt kritisk for nyudlagte
belægninger, der stadig er helt sorte og
godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales
det at strø belægningen med et tyndt lag
kvartssand.

OLIE- OG KEMIKALIEPÅVIRKNING

TID OG SLID

Asfalt består af sten og bitumen, som er et
(ikke giftigt) olieprodukt.

Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter
med tiden sit præg på belægningen.
Overfladen vil ændre karakter, og den vil
f.eks. få stentab, slaghuller og revner.

Asfaltbelægningen kan opløses/beskadiges
af andre olieprodukter og kemikalier, og al
spild af olieprodukter og andre kemikalier
skal derfor undgås.
Er der sket spild, skal dette straks fjernes.
Det sker bedst ved opsugning med sand,
kattegrus eller savsmuld.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Hvis din vej trænger til reparation
eller vedligeholdelse, så kontakt Arkil

De skader giver adgang for vand i
belægningen og vil over tid nedbryde
belægningen.
Hold øje med belægningen og sørg for
hurtig udbedring af opståede skader.
Almindelig slitage kan ofte forsinkes med
en let og billig forsegling af overfladen.
Større reparationer af belægningen bør ske
med materialer svarende til de oprindelige.
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HVORDAN PLANLÆGGES
VEDLIGEHOLDELSE AF VEJEN?

Man bør gå vejen efter et par gange om
året for at tjekke, om f.eks. vinteren har
forårsaget skader, som skal udbedres.
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Det kan være revner, slaghuller eller kanter,
der er kørt i stykker.
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Få en professionel virksomhed, f.eks. Arkil,
til at se på og udbedre skaderne.
Det er godt at tjekke sin vej med faste
mellemrum, fordi belægningens øverste
lag, slidlaget, fungerer som regnfrakke, der
beskytter de nedre bærelag.
Kommer vand først ned i bærelaget, bliver
nedbrydningen alvorlig og dyr at rette op
på.
Sagt på en anden måde: Belægninger kan
ødelægges af vand – derfor skal det holdes
ude.
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HVORFOR VEDLIGEHOLDE
ASFALTBELÆGNINGERNE?

Det er vigtigt, at vejen bevarer sin værdi, så de
penge, der er bundet i asfaltbelægningerne,
er givet bedst muligt ud.
Det er ærgerligt og dyrt, hvis belægningerne
skal fornyes efter bare halvdelen af den
forventede levetid på grund af manglende
vedligeholdelse.
Hvor meget og hvor ofte vedligeholdelse
er nødvendig, afhænger bla. af hvor stor
trafikbelastningen er.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Hvis din vej trænger til reparation
eller vedligeholdelse, så kontakt Arkil
for et uforpligtende tilbud.
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