ASFALT RECE
RRD Standard
RRD Special

1. Curăţire

2. Umplere

3. Nivelare

4. Compactare

5. Redarea circulaţiei

3

RRD STANDARD ȘI RRD SPECIAL
Materialul RRD Standard și RRD Special este un material
care rezultă din amestecarea produsului Emcol Mixing Liquid
cu agregate naturale.
Materialul folosit la realizarea produsului este un produs englezesc (EMCOL – Instarmac Group plc.), care este larg folosit
în peste 65 de ţări.
Produsul se utilizează la repararea unor suprafeţe de drumuri din mixturi asfaltice și de beton.
Avantajele produsului sunt:
• rapiditatea;
• tehnologia simplă;
• siguranţa în reparaţii;
• nu este afectată de temperaturi joase sau foarte mari (-40
°C… +60 °C ), zapadă , gheaţă sau ploaie;
• are o calitate foarte mare de lipire și elasticitate (lipire
excelentă la asfalt, beton, metal etc.) care asigură produsului menţinerea calităţii timp foarte îndelungat fără a se
deteriora;
• nu se dezlipesc materialele componente
(granule, lichid).

4

Domeniul de utilizare
Produsul se poate utiliza pentru repararea crăpăturilor,
gropilor, denivelărilor cu adâncimi variabile, înlocuirea asfaltului crăpat, întreţinerea rosturilor la drumuri și autostrăzi,
scări, trotuare, poduri, hale industriale, aeroporturi, porturi și
la orice suprafaţă din asfalt sau beton.
• Zone cu temperaturi reduse
Pentru repararea stricăciunilor cauzate de ciclurile îngheţdezgheţ.
• Zone calde, aride
Repararea suprafeţelor uscate, crăpate, topite şi ondulate.
• Zone umede
Repararea canalurilor, zonelor spălate, rupte de apă.
• Zone izolate
Situate la mare distanţă, unde nu sunt în zonă staţii de asfalt.
• Orașe
Unde reprezintă avantajul execuţiei ușoare și foarte rapide, neperturbând circulaţia, reparaţiile rămân fără
deformaţii mulţi ani.
• Aeroporturi, porturi, gări
Unde este condiţionat timpul de execuţie și capacitatea produsului că imediat și în permanenţă să reziste
circulaţiei.
• Industrie
În depozite de mărfuri, drumuri uzinale, pardoseli.
• Zone de interes public
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În parcuri, autogări, parcări de autovehicule, piste de concurs, trotuare, campinguri, alee.

Avantajele materialului
• produsul poate ﬁ folosit imediat, fără nici o pregătire prealabilă;
• nu este necesară folosirea unor utilaje sau scule speciale
și nici cunoștinţe profesionale deosebite;
• datorită tehnologiei simple greșelile de execuţie sunt minime;
• reparaţiile se pot face în timp redus, nu creează restricţii
de circulaţie;
• după reparaţii, drumul se poate reda imediat traﬁcului;
• reparaţia își păstrează garantat aceeași calitate timp îndelungat (mai mulţi ani);
• utilizarea produsului se poate face în orice anotimp de la
-40 °C… +60 °C;
• nu este dăunător organismului viu şi nu are efecte de poluare asupra mediului.

Gama de produse
Denumirea produsului în Anglia este Emcol IRR ( Emcol Instant Road Repair). Denumirea produsului în România este
RRD (Reparaţia Rapidă a Drumurilor), produs în două variante
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RRD Standard: Se poate folosi pentru repararea denivelărilor
de orice dimensiuni și adâncimi peste 30 mm.
RRD Special: Se poate folosi pentru repararea denivelărilor
de adâncime sub 30 mm.

Tehnologia de execuţie
Pregătirea înaintea reparaţiilor sunt minime.
1. Se curăţă materialul din groapă cu mătura și se evacuează materialul degradat.
2. Se evacuează apa din gropi.
3. Umplerea gropii cu material se face răsturnând RRD din
ambalaj pe suprafaţa de reparat.
4. Se împrăștie până la acoperirea maximă a gropii – lăsând
cca. 20 mm deasupra pentru compactare.
5. Compactarea se face cu maiul de mână – sau placa vibrantă. La repararea unor suprafeţe mai mari se poate
folosi placa vibrantă, dar nu este obligatorie.
6. Materialul având o capacitate deosebită de lipire, sculele
vor ﬁ tratate cu apă.
7. Pentru gropi cu adâncimi sub 30 mm se va folosi materialul Special.
8. În cazul gropilor adânci se poate proceda în felul următor:
• La bază se pune un strat de cca. 30 mm de RRD pe
toată suprafaţa gropii și se compactează.
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• Peste RRD se pune sort 4-8 mm de criblură care va ﬁ
foarte bine compactată.
• În partea superioară se aplică un strat de minim 30
mm de RRD.
Întărirea materialului se produce în parte în urma compactării și în parte prin contactul cu aerul.
Acoperirea suprafeţelor este de cca. 1 m² x 30 mm / 50
kg.
Greutatea speciﬁcă a materialului este de 1700 în stare afînată şi de 2200 în stare compactată.
După terminarea reparaţiei drumul se poate reda imediat
traﬁcului, întărirea materialului ﬁind mai rapidă.
Reparaţiile executate pe timp friguros se întăresc mai repede, decât cele executate în condiţii mai calde.
Timpul de întărire completă nu are importanţă mare, deoarece suprafaţa reparată nu se deformează în timp.
RRD are o capacitate ridicată de lipire (se lipește și de metal)
și o elasticitate deosebită.
Aceste caracteristici asigură ca produsul să menţină caracteristicile iniţiale fără deformaţii mai mulţi ani.

Ambalarea și depozitarea
Materialul se ambalează și se comercializează în găleţi sau
saci de polietilenă închise de 25 kg.
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Termenul de garanţie de punere în operă este de 6 luni în
găleţi și 3 luni în saci.
Materialul se va păstra la temperatura minimă de +5 °C.
Trebuie evitat îngheţarea materialului, deoarece își pierde
calităţile.
Pentru a putea folosi mai uşor materialul aceasta se va păstra
într-o încăpere mai caldă pe durata nopţii, înainte de folosire.

Prescripţii sanitare
Materialul nu este otrăvitor, nu este inflamabil, nu este corosiv și nu dăunează sănătăţii.
Datorită capacităţii deosebite de lipire se recomandă folosirea mănușilor de cauciuc.
Îndepărtarea materialului de pe piele se va face cu solvenţi
chimici sau cu benzină.
În cazul în care materialul ar intra în ochi, se va îndepărta cu
grijă cu un burete, după care se va clăti ochiul cu glicerina pură.

Reparaţiile executate cu RRD Standard și Special
au o durată de viaţă de minim 3 ani.
Unic producător în România
SC Z&Z PIRO SRL
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INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE PE TIMP DE IARNĂ
A ASFALTULUI RECE DE TIP RRD STANDARD SI SPECIAL

Condiții de depozitare pe timp de iarnă
1. Asfaltul se depozitează în încăperi în care temperatura
va ﬁ de peste +5°C.
2. Dacă asfaltul se depozitează în spaţii neîncălzite, consecinţa este că se micșorează lucrabilitatea ei, și extragerea din găleţi se face diﬁcil, cu riscul major de deteriorare
a ambalajului.
3. Prin stocarea asfaltului sub 0°C, aceasta pierde din calitate, adică trebuie evitat îngheţarea materialului.
4. Iarna, pe timp geros este bine ca transportul asfaltului
din magazie la punctul de lucru să se facă în mijloace de transport mici, acoperite (dubiţe) în cantităţi de
200-300 kg, atât cât este necesar la punctul de lucru.
5. Dacă este nevoie de o cantitate de mixtură mare, aceasta se va transporta în mai multe tranșe, pentru a evita
întărirea în mijlocul de transport până la punerea ei în
operă.
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A.) Pregătirea și executarea plombei
1. Indeferent de condiţiile atmosferice se curăţă groapa
de apă, gheaţă, noroi, praf, pietre alergătoare, asigurându-se și curăţirea zonei de cca. 1 mp lângă groapă.
2. Dacă groapa are adâncime de peste 50 mm, asfaltul se
va așterne în straturi succesive de 20-30 mm, care se
vor compacta separat, până la nivel.
3. În cazul gropilor cu adâncime mare (15-20 cm) se procedează astfel:
• se aplică un strat de RRD pentru nivelarea fundului
gropii – 30 mm;
• se compactează groapa cu criblură (sort 4-8 mm)
până la cota de 3 cm și se compactează cu maiul sau
cu placa vibrantă;
• peste stratul de criblură se aplică RRD (minim 30 mm)
până la cota ﬁnală și se compactează bine.
Această soluţie reduce substanţial preţul de cost al
plombei.
4. Tehnologia din acest capitol este valabilă indiferent de
sistemul rutier (traﬁc greu, ușor, beton de ciment sau
asfalt clasic).
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B.) Scule si unelte necesare
1. Pentru executarea plombării sunt necesare următoarele
scule și unelte pentru o echipă formată din 3-4 muncitori: lopată, târnăcop tip minier, mistrie zidar, greblă,
mai metalic rotund (d= 150-200 mm, 4-5 kg), mătură,
găleată cu apă pentru umectarea uneltelor în timpul
executării lucrării, mijloace de semnalizare.
2. Este mai indicat folosirea plăcii vibrante în loc de mai
de mână, dacă acest lucru este posibil.
3. Pentru a se evita lipirea materialului RRD de unelte,
acestea se vor înmuia permanent în apă.
4. Se va asigura conturul gropii cu târnăcopul, pe toată
circumferinţa trebuind să existe un ”umăr” de minim
20 mm.

C.) Consideratii generale
1. Compactarea se face începând cu conturul plombei,
spre centrul acesteia.
2. În cazul în care unealta s-a încarcat cu RRD, curăţirea se
poate face prin înmuierea în motorină, și curăţirea cu
spaclu, după care se șterge foarte bine cu cârpă.
Materialul nu poate intra in contact cu motorina !!!
3. Este interzisă încălzirea materialului sau a gropii !!!
Materialul pierde calitatea !!!
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4. Petele de RRD de pe mâini sau îmbrăcăminte se curăţă
cu diluant tehnic.

Aceste instructiuni trebuiesc insusite obligatoriu
cu personalul de executie si de personalul de conducere
a punctelor de lucru.

Orice alte precizari se vor cere telefonic de la SC Z&Z Piro
SRL M-Ciuc.
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SC Z& Z PIRO SRL

www.piro.ro

RO, jud. Harghita, 530100
Miercurea Ciuc, Str. Majláth G. K. nr.1/6
Tel.: 0266-312462 / Fax.: 0266-312460

