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Opstribninger

VM Asfalt har et højt beredskab og kan hjælpe dig  
med meget kort varsel. Ofte fra dag til dag. 

Vi leverer en god kvalitet til konkurrencedygtige 
priser, så ring for et godt tilbud.

Vi udfører opgaver for kommuner,  
boligselskaber, offentlige- og private  
virksomheder, private m.v.
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Det er vigtigt at lappe huller og revner, da vand og 
frost ellers vil ødelægge asfalten med dyre reparatio-
ner til følge.

Revneforsegling udføres, så der ikke kan trænge 
vand ned igennem asfalten med opblødning af bære-
lag eller frostsprængninger samt slaghuller til følge. 

Revneforseglingen forlænger asfaltens levetid.

Der kan revneforsegles hele året, så længe det er tør-
vejr. Det kan med fordel udføres i vinterhalvåret, da 
revnerne i asfalten her er størst og derfor fyldes med 
mest muligt materiale. 

Revner og sprækker fra  
ca. 2 - 10 mm kan  
revneforsegles i alle  
længder.

Revneforsegling
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Udlægning med sprider.

Etablering af padelbane. Lukning efter nedgravning af 
kabler.

Fræsning.

VM Asfalt råder over materiel til alle slags asfaltopgaver. Vores Microhold er mobile enheder, der indsættes på mindre og  
mellemstore opgaver på hele Sjælland og Fyn.

• Nye veje, stier, p-pladser m.m.

• Genopretning af eksisterende  
 asfaltarealer.

• Revneforsegling af veje og stier,  
 p-pladser m.m.

• Lapning af huller i eksisterende asfalt.

• Etablering af overkørsler og ramper.

• Udskiftning og regulering af brønde.

• Opstribning af P-pladser m.m. med  
 termoplast.

• Fræsning af asfalt

Husk at få lukket slaghuller.

Selv små revner kan få katastrofale følger  løbet af vinteren.Manuel udlægning

Opstribning


