
Constrada Densiphalt

Beläggning som tål tunga  
laster och hårt slitage
Med Constrada Densiphalt erbjuder Svevia en produkt som kombinerar de  
bästa egenskaperna från asfalt och betong – för dig som söker en riktigt hållbar  
lösning. Materialet består av ren ballast, bitumen och högpresterande cement.  
Sammansättningen ger beläggningen en tät och slitstark yta med lång livslängd  
vilket är en stor fördel både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Kort läggningstid 
Constrada Densiphalt läggs i lager med tre till sex  
centimeters tjocklek beroende på befintligt underlag. 
Först lägger vi ut en dränerande asfaltbetong med hög 
hålrumshalt. Constrada Densiphalt torrbruk blandas sedan 
med vatten till ett slam som sedan appliceras på asfalten. 
Hålrummen fylls ut och överflödet tas bort med gummi
skrapa. Redan inom ett dygn är beläggningen trafikerbar  
och inom sju dygn har den uppnått full hållfasthet.  
Samtidigt är materialet fortfarande följsamt vid eventuella 
sättningar i underlaget. Om beläggningen skadas vid ett 
senare tillfälle kan ytskiktet enkelt fräsas bort och ersättas 
med nytt material. Det är inget stort ingrepp. 

Kemisk motståndskraft 
Constrada Densiphalt är mycket tät och har god resistens  
gentemot bensin, dieselolja, smörjolja och vanliga lösnings
medel. Materialet kan därför användas på många platser 
där hög kemisk motståndskraft krävs, till exempel på  
flygplatser där det finns risk för bränslespill, och där  
avisningsmedel ofta används. 

Hög bärighet 
Constrada Densiphalt är också mycket tålig mot såväl 
punktbelastning som statisk påverkan. Dessutom har  
beläggningen hög motståndskraft för spårburen trafik.  
En beläggning gjord med Constrada Densiphalt ger en 
slät och dammfri yta som är lätt att hålla ren. Det innebär 
att underhållet kan minimeras över tid.



Användningsområden  
Constrada Densiphalt passar  
för en mängd olika ändamål:

• Flygplatser

• Lastkajer

• Logistikterminaler

• Varuhuslager

• Bussterminaler

• Parkeringshus

• Lagercentraler

• Hamnar

Mer information om Constrada Densiphalt finns  
på vår hemsida svevia.se 

www.svevia.se/varterbjudande/asfalt/ 
constradadensiphalt

Kontakt 
Svevia
Epost: info@svevia.se 
Tfn: 08404 10 00
svevia.se

Hållbarhet i Svevia
Som specialister på vägar och annan infrastruktur utvecklar vi hållbara arbetssätt och cirkulära  
materialflöden med målet att 2045 erbjuda en klimatneutral värdekedja. Vårt arbete har  
ett livscykelperspektiv och utgår ifrån att bevara våra ekosystem för framtida generationer.  
Läs mer på svevia.se

Miljöanpassad asfalt från grunden
Constrada Densiphalt är en produkt som ingår i 

Svevias satsning på miljöanpassad asfalt – ett erbjudande 
som gör landets vägar mer hållbara.

I dag drivs alla Svevias stationära asfaltverk med bioolja 
och grön el. Med toppmoderna asfaltverk, intensifierad 
produktutveckling, ökad återvinning och ett ansvarsfullt 
arbete i de bergtäkter varifrån ingående stenmaterial 
hämtas gör vi skillnad. Allt med syftet att minska klimat
avtrycket, reducera miljöbelastningen och minimera  
uttaget av naturresurser. Svevias mål är att uppnå klimat
neutralitet till 2045.

https://www.svevia.se/vart-erbjudande/asfalt/constrada-densiphalt
https://www.svevia.se/vart-erbjudande/asfalt/constrada-densiphalt

