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Varistone Varifalt 2-5 MOD 

Gemodificeerd koudasfalt                                                

op basis  van plantaardige bitumen 
 

 

Omschrijving: 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is een kant en klaar 

gemodificeerd koudasfalt op basis van plantaardige 

bitumen, geschikt voor duurzame reparatie van 

asfaltschades en andere doeleinden. 

 

Toepassing: 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is geschikt voor het 

uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken 

plaatsen in het asfaltvlak. 

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is tevens geschikt 

voor het repareren van sleuven, het vullen van 

aansluitingen tussen asfalt en (betonnen) klinkers 

en het repareren van betonpaden of –wegen. 

 

Eigenschappen: 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is gemakkelijk 

verwerkbaar, heeft een grote kleefkracht en een 

blijvend stroef oppervlak. 

VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is direct belastbaar 

na verdichting met asfaltstamper of trilplaat. 

 

Voorbereiding: 
Het te behandelen oppervlak droog, stof- en vetvrij 

maken. Om de hechting te vergroten de 

ondergrond eventueel inspuiten met  

Varifalt Kleefprimer. 

 

Verwerking: 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD uit de emmer gieten 

en regelmatig verspreiden over het oppervlak. 

Zorg ervoor dat u een overhoogte aanhoudt van  

10 a 15 %. Daarna afstrooien met edelsplit  

(of droog brekerzand) om hechting aan de 

oppervlakte te verminderen, zeker bij warm weer. 

Als laatste verdichten met behulp van een 

asfaltstamper of trilplaat. 

 

 

 

 

Technische gegevens: 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD bestaat uit 

geselecteerd split, drukadditieven en een 

kationische polymeeremulsie op plantaardige  

basis (type SBG). 

 

Verpakking: 
Emmers van 20 kg - 33 stuks per pallet 

 

Houdbaarheid: 
Circa één jaar na productiedatum.  

Mits droog opgeslagen op een schaduwrijke plaats. 

 

Milieu: 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is arm aan vluchtige 

stoffen, is duurzaam geproduceerd en voldoet aan 

het bouwstoffenbesluit en besluit bodemkwaliteit. 

 
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 

instructies van deze productinformatie, noch uit 

een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 

inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 

schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van 

deze productinformatie verliezen alle vorige 

informatiebladen hun geldigheid. 

 

 

 

 


