
INFORMACJE TECHNICZNE

PROROAD

Dyspersja do zagęszczania gleby i dróg.

Kompozycji

PROROAD 

Właściwości typowy 
Wygląd Zawartość 

solidny (% 
w masy)

TMFP 
Formacja 
film
(°C)

Lepkość 
Brookfield
RVT 25°C
20 rpm 
(cpoises)

Wartość
ph

System 
emulgator

Gęstość 
(Kg/l)

PROROAD Biały płyn 48 ± 1 % 0 < 200 8 - 9 Anionowy 1.06

Właściwości

PROROAD
Wartości podane  są średnie lub typowe. Dane te  nie muszą stanowić  specyfikacji 
produktu.
- Bardzo dobrw  zagęszczenie gruntów i dobra elastyczność.
- Niska absorpcja wody i przepuszczalna dla pary.

Obszary zastosowania PROROAD 
- Skuteczna ochrona przed erozją, eliminuje kurz i stabilizuje  glebę.
- Na drogach, drogach nieutwardzonych, parkingach , lotniskach polnych  i innych. - Uszczelniacz i 
stabilizator gleby.

Właściwości specjalne i zalety
PROROAD -Produkt ten powinien być rozcieńczony z wodą chcąc go stosować .
- Produkt powinien być rozcieńczony w proporcji  minimum 5% produktu a dla     uzyskania lepszego 
zagęszczenia zaleca użycie 7,5% 
- Jest bezbarwny po wyschnięciu tak, że zachowuje (pierwotny)  wygląd (kolor) ziemi.

Sposób stosowania

PROROAD
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• Spulchniamy powierzchnię ziemi (najlepiej kruszywo łamane) na budowanej  drodze na 
grubość (głębokość) co najmniej 10 cm i spryskujemy  mieszanką wody z PROROAD 
wcześniej rozcieńczonego w przybliżeniu  
około 50-100 kg ( w całym procesie) produktu na 1 m3 ziemi (kruszywa łamanego .

• Następnie zagęszczamy  związaną  mieszankę  płynu z gruntem (kruszywo łamane) za 
pomocą  ciągnika z pługiem lub podobnym urządzeniem (wertkulacja).

• W razie potrzeby ponownie spryskujemy  i zagęszczamy  za pomocą walca.
• Dla konserwacji drogi nawadniania na drodze.
• Stosuje się, gdy temperatura otoczenia jest większa niż 5°C i nie istnieje ryzyko 

opadów atmosferycznym.

Magazynowanie i prezentacja

Produkt znajduje się w pojemniku IBC 1000 litrów albo beczki (karnistry) albo cysterna 

Informacje zawarte tutaj są prawdziwe według naszej najlepszej wiedzy, ale nie może być traktowane jako
gwarancja ani odpowiedzialność.

Wszelkie informacje  zawarte w tym dokumencie powinny być sprawdzone i  stosowane do każdego 
konkretnego przypadku.

.
Statutowa Siedziba:

PROAMBIA SIMA S.L.
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