
Varje år sprids det i Norden tonvis med lösnings-

medel i luften och marken till följd av lagningar med 

traditionell kallasfalt.  

Med REphalt kan de utsläppen helt elimineras! 

Vi är så säkra på kvalitén och hållbarheten att vi  

lämnar 2 års garanti på en korrekt utförd reparation. 

Var med och bidra till en bättre miljö – beställ och 

laga redan idag! 

För aktuella priser och villkor. Besök vår hemsida 

och ta del av våra senaste erbjudanden.   

Hämta säkerhetsdatablad och 

produktblad på:  

https://www.arstec.se/produkter/ 

  Hållbart 

 

 Snabbt 

 

Enkelt 

För permanenta reparationer! 
info@arstec.se               Tel. 072-320 93 00      www.arstec.se 



REphalt är grön!  

REphalt är en kall asfaltblandning av högkvalitativ sten och ett            

patenterat bindemedel med härdande egenskaper. REphalt innehåller 

en biobaserad olja som mjukgörare av bituminet och härdar med fukt 

vilket innebär att inga skadliga ämnen sprids i naturen vare sig under 

eller efter utläggningen. REphalt är till 100% återvinningsbar.  

Kostnadseffektiv   

Det är lönsamt i längden att använda REphalt. Lagningarna håller länge 

och det krävs små resurser att lägga ut den. Det innebär även att    

ingen negativ miljöpåverkan sker på grund av återkommande besök 

med fordon, material och utrustning till skadan. 

Användning  

REphalt används med fördel till lagning av potthål, borrhål, större  

sprickor, betong, justering och skador vid brunnar, broskarvar och att 

utjämna nivåskillnader och tillverka mindre ramper .                               

Vid tjockare lagning varvas flera lager utan att bärigheten förloras.                           

REphalt levereras i säck eller i hink, tillsätt endast vatten. 

Genom att använda REphalt får du en lagning av absolut högsta 

kvalitet! Samtidigt bidrar du till att medvetet reducera utsläppen 

och förbättra miljön! 

Ett  patenterat recept 

REphalt tillverkas sedan slutet av förra århundradet enligt ett 

hemligt, patenterat recept i den lilla orten, Braunau i Österrike. 

Hela tillverkningen av REphalt drivs av ”grön el” då fabriken har 

ett eget vattenkraftverk som producerar all elektricitet till        

produktionen av REphalt. 

Helt unika egenskaper 

REphalt läggs kall och härdar tillsammans med vanligt vatten. 

Efter härdning får REphalt samma egenskaper som vanlig,      

traditionell varm asfalt (ABT). Den kan trafikeras omgående och 

härdar på någon timme efter korrekt utläggning och packning.     

REphalt kan användas både i regn och på vintern ned till -5 °C.   

En perfekt produkt för vårt nordiska klimat!                                 

REphalt har en hög bindemedelshalt (cirka 8%) vilket är möjligt 

tack vare att den är lösningsmedelsfri och helt fri från VOC.  

Tål tuffa påfrestningar 

REphalt tål det tuffa dubbdäcksslitaget bra                                     

och är därför godkänd för att användas                                        

även på våra Nordiska motorvägar. 

REphalt är fri från kemiska lösningsmedel.                                     

Det sker ingen värmeblödning av bindemedlet,                           

som så ofta vid användandet av vanlig                                           

traditionell kallasfalt.  


