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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons  
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PRODUCT DATA ASFALTHERSTELLER 5478    
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Rust-Oleum® Asfalt Hersteller is een één component coating op basis van een hoge kwaliteit 
bitumen met speciale vloeiadditieven en vulmiddelen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Makkelijk aan te brengen – hoge dekkracht  - snelle droging. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Voor het opknappen van parkings, opritten, voetpaden, enz.  

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Mat/zijdeglans afwerking 
Kleur: Zwart 
Vlampunt: Ontvlambaar 

  
VOC-gehalte: 286 g/l 
Gebruiksklaar mengsel: 286 g/l 
Categorie: IIA/i 
EU grenswaarde: 500 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 30 minuten 
Overschilderbaar: 2 - 5 uur 
Uitgehard: 2 - 5 uur (regen zal het drogingsproces vertragen doordat oplosmiddel in 

de laag wordt opgesloten).  
 

Rendement 
Theoretisch: 5 - 10 m² per 5 liter, afhankelijk van het type ondergrond. 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.  
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Ondergrond moet droog en vrij van losse deeltjes zijn. Mos etc. moet handmatig of met een 
hogedrukreiniger verwijderd worden. De ondergrond goed laten drogen.  

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Het product moet ruim, maar gelijkmatig worden aangebracht in één laag met een roller of 
kwast. Putjes en gaatjes kunnen vooraf worden gevuld met een mortel van 5478 gemengd 
met vuurgedroogd zand. Voor het aanbrengen van de mortel de te repareren plekken eerst 
gronden met een laag 5478. 
 
Reinigen: Reinig het gereedschap met terpentine of thinner. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Buiten niet aanbrengen tijdens regen. Voorkomen moet worden dat de coating wordt blootge-
steld aan regen binnen 30 minuten na het aanbrengen. 
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PRODUCT DATA ASFALTHERSTELLER 5478  
 
 

OPMERKINGEN 
Dit product is bedoeld als oppervlakte coating. Het is niet ontworpen om als versterking of 
herstelling van zwakke of beschadigde oppervlakken. Dit product is ontworpen voor gebruik 
op bitumen gebaseerde oppervlakten. Het kan oppervlakken verzachten/verweken die kool-
teer bevatten. In geval van twijfel, vooraf een proefvlak uitvoeren en na 24 uur controleren of 
er geen verzachting/verweken heeft plaatsgevonden. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C. 

 
 
 


