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Drodzy Klienci, z przyjemnością przedstawiamy kolejne wydanie naszego katalogu.
Firma PEBIT oferuje coraz szerszy asortyment produktów stosowanych przy produkcji mas
bitumicznych, przy ich układaniu, jak też w dalszej perspektywie służących do napraw
i utrzymywania stanu nawierzchni drogowych.
Zdobyte doświadczenie pozwala na rzetelne doradztwo
przy wyborze odpowiedniego produktu do Państwa potrzeb
Zapraszamy do współpracy.
Firma PEBIT
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Pebit
Taśma dylatacyjna

Pebit
Taśma uszczelniająca

Pebit Tiksotropowy klej kontaktowy
na bazie rozpuszczalnika

Pebit Tiksotropowy klej kontaktowy
na bazie wody

NOWOŚĆ

Samoprzylepna taśma dylatacyjna jest wyrobem przeznaczonym do stosowania w budownictwie drogowym. Służy do zabezpieczania wszelkiego rodzaju styków przed późniejszym
powstawaniem szczelin, wnikaniem wody a tym samym degradacją nawierzchni.
Zastosowanie:
•
•

•
•
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przy remontach cząstkowych, w celu połączenia starej nawierzchni z nową
łączenia dwóch nowych nawierzchni w przypadku jednorazowego układania masy połówką jezdni oraz na złączach działek technologicznych
łączenia nawierzchni z elementami typu krawężnik, studzienka kanalizacyjna, właz, korytka ściekowe
łączenia nawierzchni z szynami tramwajowymi
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Taśma uszczelniająca jest wyrobem przeznaczonym do stosowania w budownictwie drogowym. Służy do zabezpieczania
poprzez naklejenie od góry styków pomiędzy masą asfaltową
oraz wszelkiego rodzaju spękań, rys w nawierzchniach asfaltowych o szerokości do 5 mm.

ESTOL – tiksotropowy klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika
o konsystencji pasty jest stosowany do uszczelniania i sklejania
boków spoin technologicznych we wszystkich warstwach kładzionego asfaltu. ESTOL – klej kontaktowy jest roztworem bitumicznym modyfikowanym polimerami, charakteryzującym się
wysoką absorpcją naprężeń rozciągających oraz własnościami
tiksotropowymi.

Klej do spoin trwale i mocno łączy poszczególne pasy nawierzchni asfaltowej. Spoina staje się odporna na siły rozciągające i zabezpieczona przed napierającą wodą. Klej do spoin stosowany
jest w przypadku zastosowania w systemie „gorące do zimnego”
i gdy wymagane jest trwałe połączenie spoinowe. Pasta zawiera
dużą ilość polimerów. Dzięki doskonałym właściwościom elastycznym substancji wiążącej mogą być absorbowane duże siły
rozciągające i spoina zostaje w sposób trwały uszczelniona.

Zużycie materiału:
•

ilość zużywana: ok. 40 – 50 g/m i cm krawędzi ciętej

Zużycie materiału:
•

ok. 30 g/mb i cm grubości nawierzchni. Zużycie zależy od
warunków zewnętrznych i stanu krawędzi

PEBIT | www.pebit.pl
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Masa zalewowa na
gorąco Pebit TL 82

Masa zalewowa na
gorąco PEBIT N-10

Gruntownik do masy
zalewowej na gorąco

Sznurek PEBIT do masy
zalewowej na gorąco

Plastyczno-elastyczna masa bitumiczna do zalewania na gorąco. Mas zalewowa TL 82 jest masą zalewową do uszczelniania
szczelin w jezdniach betonowych, betonowych elementach
konstrukcyjnych, w budownictwie lądowym nadziemnym i
podziemnym, w przekryciach przerw dylatacyjnych asfaltobetonu w nawierzchniach mostów. Nadaje się również do prac
naprawczych nawierzchni asfaltowych. Masa zalewowa TL 82
spełnia wymogi mas fugowych na gorąco zgodnie z DIN EN
14188-1.

Masa zalewowa na gorąco typu N-10 służy do zalewania
spoin pomiędzy elementami betonowymi, betonowymi a
nawierzchnią asfaltową, kostką granitową i betonową. Masa
zalewowa PEBIT N-10 spełnia wymagania mas fugowych na
gorąco zgodnie z DIN EN 14188-1.

Służy do zagruntowania powierzchni przed zalewaniem masą
zalewową na gorąco. Nanoszenie prowadzić w ten sposób
aby pokryć całe krawędzie cieniutką warstwą. Przed przystąpieniem do zalewania gruntownik musi całkowicie wyschnąć.

Sznur z tworzywa odpornego na wysokie temperatury. Specjalnie przeznaczony do mas zalewowych na gorąco. Pozwala
na znaczne zmniejszenie zużycia masy zalewowej na gorąco.

Temperatura aplikacji  	
Gęstość  		

Zużycie materiału:
Zużycie materiału:
•

ok 1,3 t/m3

•

ok. 3 % masy zalewowej

Stosować przy głębokich szczelinach poprzez wciśnięcie go
na określoną głębokość a następnie wypełnić szczeliny masą
zalewową.
Dostępny w następujących szerokościach:
•
•
•
•
•
•
•

ok. 150 - 1800 C
ok. 1,13 t/m3

Wzór na zużycie materiału: długość szczeliny (cm) x szerokość szczeliny (cm) x głębokośc szczeliny (cm) x gęstość masy
= zużycie w gramach .

Masa zalewowa na
gorąco PEBIT SB-20

Masa zalewowa na
gorąco PEBIT N1

Masa zalewowa na gorąco PEBIT SB-20 jest bitumiczną masą
zalewową do zalewania szczelin przy szynach na obszarze powierzchni przeznaczonych na cele komunikacyjne. Masa zalewowa PEBIT SB-20 spełnia wymagania mas fugowych na gorąco zgodnie z DIN EN 14188-1.

Masa zalewowa na gorąco typu N 1 służy do zalewania spoin pomiędzy elementami betonowymi, betonowymi a nawierzchnią asfaltową, płytami chodnikowymi. Jest bardzo
elastyczna. Masa zalewowa PEBIT N 1 spełnia wymagania mas
fugowych na gorąco zgodnie z DIN EN 14188-1, typ N 1. Przed
użyciem konieczne zastosowanie gruntownika.

10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
32 mm

Zużycie materiału:
•

ok 1,28 t/m3

Zużycie materiału:
•
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ok 1,15 t/m3
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Masa zalewowa
EUROLASTIC TC 30G

Eurolastic Primer
U 12 G

Masa zalewowa
HETEX

Masa zalewowa
HERBIFUG

Dwuskładnikowy gruntownik na bazie żywic epoksydowych.
Do zagruntowania powierzchni przed zastosowaniem masy
zalewowej EUROLASTIC TC 30G.

Dwuskładnikowa masa zalewowa na zimno do renowacji nawierzchni, zalewania drobnych pęknięć pajęczynowatych o
szerokości do 10 mm.

Dwuskładnikowa masa zalewowa na zimno do uszczelniania
połączeń betonowych i asfaltowych oraz do naprawy pęknięć.

NOWOŚĆ

Kolor szary lub czarny.
Dwuskładnikowa masa zalewowa na bazie polisulfidów do
stosowania w budownictwie drogowym takim jak autostrady,
parkingi, lotniska, place lub drogi betonowe.

Masa trwale elastyczna i odporna na kwasy oraz paliwa.
Zużycie materiału:

Właściwości:
•
•
•
•
•
•

doskonała elastyczność w temp. do -400 C
odporna na działanie paliw, olejów, soli drogowych oraz
większości substancji chemicznych
duża odporność na działania atmosferyczne
sprężystość zwrotna > 85%
bardzo szybkie wiązanie
pojemnik: 4 l, 10 l lub 200 l

•

ok. 3 % masy zalewowej

Opakowanie:
•
•
•

Odporna na chemikalia.
Opakowanie:
Opakowanie:
•

•

Pojemnik 10 kg

Pojemnik 10 kg

0,5 l
1l
4l

Składowanie: W temperaturze 10 - 250 C nie dłużej niż 12 miesięcy.
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PEBIT Masa
zalewowa na zimno

PEBIT Masa
uszczelniająca

PEBIT Zaprawa
naprawcza

PEBIT Kolorowa
zaprawa naprawcza

Wysoce modyfikowana emulsja asfaltowa z dodatkami, bezrozpuszczalnikowa o elastyczności powyżej 60 %. Służy do
usuwania drobnych pęknięć w nawierzchni o charakterze pajęczynowatym oraz do usuwania pęknięć w nawierzchniach
do szerokości 0,5 cm zabezpieczając te miejsca przed degradacyjnym działaniem wody w okresie zimowym.

Masa uszczelniająca jest produktem w postaci gotowej do
użycia. Służy do uzupełniania porów i rakowin w nawierzchniach celem zabezpieczenia nawierzchni przed degradacją w
skutek przenikania wody w okresie zimowym.

Zaprawa naprawcza, bezrozpuszczalnikowa, wbudowywana
na zimno jest materiałem do wykonywania drobnych remontów dróg w zakresie uzupełniania niewielkich ubytków, usuwania nierówności, zagłębień lub kolein. Możliwa do zastosowania dla wszystkich kategorii ruchu. Dostępne uziarnienie to
0/2; 0/3; 0/5 oraz 0/8 mm.

Zastosowanie, uziarnienie i zużycie jak w PEBIT zaprawa naprawcza.
Barwa: odcień czerwieni.

Zużycie ok. 1 kg na m2.
Czas przesychania w temperaturze 200 C to ok 0,5 h.

Zużycie materiału:
Dostępne wersje to na bazie wody oraz wersja na bazie
rozpuszczalnika, która nadaje się do użycia także w okresie zimowym.

•

ok. 20 kg/m2 (przy 1 cm grubości)

PEBIT Kolorowa
masa zalewowa na gorąco

Plastyczno-elastyczna masa bitumiczna do zalewania na gorąco w kolorze czerwonym.
Barwa: odcień czerwieni.
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PEBIT Reaktywny
beton asfaltowy

Zaprawa naprawcza
ROMPOX ® - D4000 HR

PEBIT Granulat
asfaltu twardolanego

NOWOŚĆ

Reaktywny Beton Asfaltowy jest produktem o własnościach
porównywalnych z masą na gorąco. Służy do wyrównywania
jak też do uzupełniania ubytków w nawierzchniach. Dostępny
w uziarnieniach 0/3, 0/5, 0/8 mm oraz 0/11mm.
Zużycie materiału:
•

Jest bezporowym, termoplastycznym asfaltem o uziarnieniu
0/5, gotowym do użycia w formie granulatu. Produkt odporny na wysokie i niskie temperatury, a tym samym możliwy do
zastosowania przez cały rok. Po ok. 10-20 minut od użycia wytrzymuje mocne mechaniczne obciążenia, porównywalne do
wytrzymałości pozostałej nawierzchni asfaltowej.

ok. 20 kg/m2 (przy 1 cm grubości)
Zużycie materiału:
•
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ok. 25 kg/m2 (przy 1 cm grubości)

Dwuskładnikowa epoksydowa zaprawa naprawcza do ubytków
w nawierzchniach asfaltowych jak i betonowych. Wykorzystywana również przy uzupełnianiu ubytków w krawężnikach lub
włazach. Zaprawa ROMPOX ® może być przetwarzana przez cały
rok, nawet w temperaturach ujemnych do -10 °C. Produkt konfekcjonowany w pojemniki 17,5 kg. Dostępna w trzech kolorach: neutralnym, kamienno-szarym i bazaltowym.
Zużycie materiału
•

Zaprawa do fugowania
ROMPOX ®

NOWOŚĆ

ROMPOX® – VERKEHR V2 to stosowana do ekstremalnych obciążeń występujących przy używaniu specjalistycznego taboru
drogowego, dźwigów i maszyn drogowych (np. w bazach ciężkiego sprzętu, na parkingach terminali przeznaczonych do najwyższego tonażu w ruchu drogowym), do fugowania płyt, bruku,
klinkieru. Jest mocna, trwała, mniej przepuszczalna dla wody niż
pierwsze cztery rodzaje. Szerokość fugi od 8 mm. Pakowana w
worki papierowe po 25 kg plus 3 kg utwardzacza. Dostępna w
trzech kolorach: neutralnym, kamienno-szarym i bazaltowym.

ok. 1,73 kg/dm3.

PEBIT | www.pebit.pl
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Zaprawa
naprawcza PCC MIX 1

Lepiszcze bitumiczne
Nafutekt Plus

Asfalt
drogowy

Masa asfaltowa
na zimno
Nie
klei się
do kartonu

Zastosowanie:
MIX 1 stanowi suchą mieszaninę cementu portlandzkiego,
kruszywa o uziarnieniu do 2,0 mm, włókien syntetycznych,
krzemionki koloidalnej, inhibitora korozji oraz dodatków.
Przeznaczenie: w systemach ochrony powierzchniowej i napraw
obiektów inżynierii komunikacyjnej (betonowych, żelbetowych
lub sprężonych), budowli hydrotechnicznych śródlądowych i
morskich, obiektach przemysłowych i komunalnych. Stosowana
w warstwach o zróżnicowanej grubości, warstwa minimalna przy
jednokrotnej aplikacji 6mm, maksymalna w pozycji poziomej do
5cm, w pozycji pionowej 3cm.

Lepiszcze bitumiczne do dylatacji przejezdnych. Nafutekt Plus
nakłada się warstwami, stosując technikę „hot-on-hot”. Specjalnie sortowane kruszywo jest podgrzewane i umieszczane
w dylatacji z bitumem modyfikowanym gorącym polimerem.
Powstałe połączenie jest trwałe, elastyczne i wytrzymuje duże
obciążenia dynamiczne, chroniąc jednocześnie podłoże przed
wnikaniem wody i zanieczyszczeń.
Produkt odporny na wpływ sezonowych i dobowych zmian
temperatury.

Asfalt drogowy konfekcjonowany w kartony silikonowe.
Możliwy do zastosowania jako dodatek do recyklera, środek
do zabezpieczenia krawędzi technologicznych przed działaniem wody itp.
Asfalt drogowy dostępny w następujących
formach:
•

karton silikonowy 20 kg

Masa asfaltowa na zimno służy do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni drogowych.
Jest przeznaczona głównie do remontów cząstkowych oraz
usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych, do utrzymania nawierzchni przejazdów kolejowych,
uzupełniania krawędzi nawierzchni parkingów i nawierzchni
wokół studzienek ściekowych.
Zużycie materiału:
•

ok. 25 kg/m2 (przy 1 cm grubości)

Właściwości:
•
•
•
•
•
•
•
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łatwość w nakładaniu ręcznym i torkretowaniu
dobra przyczepność do betonu i materiałów budowlanych
możliwość nakładania w warstwach o różnej grubości
wysoka wytrzymałości, mrozoodporności
odporność na pękanie
minimalny skurcz
odporność na działanie soli i substancji odladzających
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Asphacal TC
Zabezpieczenie warstwy sczepnej/emulsji asfaltowej

Siatka zbrojeniowa
z włókien szklanych

Zabezpiecza
iem”
przed „zrywan
siatki
zbrojeniowej!

Asphacal® TC to wysokowydajny preparat na bazie wapna w
postaci zawiesiny. Opracowany specjalnie na potrzeby inżynierii lądowej produkt, dostępny jest w postaci wolno sedymentującego koncentratu mleka wapiennego z możliwością
natychmiastowego zastosowania.
Asphacal® TC zabezpiecza emulsję asfaltową stosowaną podczas skropień międzywarstwowych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz jednocześniepoprawia sczepność pomiędzy
warstwami bitumicznymi. Zawarte w preparacie dodatki polimerowe zapewniają homogeniczność preparatu w całej objętości oraz jednocześnie ułatwiają aplikację. Zabezpieczona w
ten sposób emulsja asfaltowa pozostaje w miejscu aplikacji,
a dzięki warstwie ochronnej odzież i obuwie pracowników
budowy pozostaje czyste. Stosowanie Asphacalu® TC chroni
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inwestora przed zanieczyszczeniem terenów sąsiadujących
z budową przez wywiezioną na kołach pojazdów technologicznych emulsją asfaltową. Asphacal® TC można stosować
po utrwaleniu się emulsji asfaltowej. Po kilkunastu minutach
od odparowania z preparatu wody można wprowadzać ciężki
sprzęt i rozpocząć układanie kolejnej warstwy nawierzchni.

Zastosowanie:
•
•
•

zwiększa sczepność warstw mineralno-asfaltowych
ogranicza mechaniczne uszkodzenia warstwy sczepnej z
emulsji asfaltowej powodowane przez pojazdy i ludzi
eliminuje przyleganie warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej do kół oraz gąsienic maszyn wykorzystywanych na
miejscu budowy

Oferowane przez nas siatki wykonane są z włókna szklanego
lub szklano-węglowego. Są przeznaczone do wzmacniania
różnych warstw nawierzchni.
Intensywność ruchu rośnie, co zwiększa obciążenia dynamiczne. Pod wpływem wahań temperatury, masy pojazdu,
przyśpieszenia i hamowania tworzą się na jezdni fale, koleiny i
pęknięcia. Niezbrojony beton asfaltowy nie jest w stanie poradzić sobie z wysokimi obciążeniami punktowymi, więc głównym zadaniem geosiatki zbrojeniowej jest przejęcie napięcia i
rozprowadzenie go. Dzięki temu można uniknąć pęknięć, kolein, fal i wydłużyć w czasie remont jezdni.

Korzyści:
•
•

•

Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie
Nie przykleja się do kół maszyn, nie odkleja się od warstwy bitumu, dlatego możliwy jest swobodny przejazd
sprzętu przez płótno
Zmniejsza zużycie emulsji bitumicznej w przeciwieństwie
do stosowania geosiatek z nieimpregnowanymi tekstyliami. Dzieje się tak, ponieważ geosiatka, w tym wypełnione
komórki, jest już nasycona składem bitumu

Geosiatki są impregnowane kompozycją polimerowo-bitumiczną, co zapewnia dobrą przyczepność do części nośnej z
betonu asfaltowego. Geosiatka nie działa jako warstwa rozdzielająca, ale ściśle przylega do górnej i dolnej części asfaltu
betonowego. Dobra przyczepność zapewnia wysoką odporność nawierzchni na obciążenia ścinające.

PEBIT | www.pebit.pl

17

Szybkowiążąca
zaprawa cementowa

Zastosowanie:
•
•
•

•
•
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do regulowania wysokości pierścieni włazów kanałowych
studzienek kanalizacyjnych
do regulowania wysokości kołnierzy wpustów deszczowych
do prac związanych z wymianą pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych oraz kołnierzy wpustów
deszczowych
do prac montażowych gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy
do prac remontowych urządzeń odwodnienia ulicznego w
trybie awaryjnym i ekspresowym

PEBIT | Produkty dla drogownictwa

Pasta
wyciszająca

Płyta
przechwytująca nieczystości

Szalunek
metalowy

Pasta tworząca podkład wyciszający. Trwała, odporna na wysokie obciążenia i działanie mrozu oraz soli drogowej.

Płyta ta zapobiega przedostaniu się do wnętrza studzienki
nieczystości, gruzu, narzędzi, itp. Zapobiega ona także ulatnianiu się ze studzienki stężonych substancji lotnych. Pierścień gumowy na krawędzi gwarantuje dobre dopasowanie
do studzienki, a zaciski umożliwiają szybkie zamontowanie
płyty. Niepotrzebne jest wchodzenie do studzienki, wnętrze
studzienki chronione jest przed zanieczyszczeniami, co jednocześnie zapobiega powstawaniu uszkodzeń w jej wnętrzu.

Zastosowanie szalunku metalowego umożliwia szczelne wypełnienie zaprawą szczeliny jaka powstaje pod pierścieniem
włazu kanałowego podczas jego podnoszenia do poziomu
nawierzchni drogi. Specjalne złącze śrubowe umożliwia uzyskanie równomiernego docisku do ścianki studzienki.

Właściwości:
•
•
•
•

podkład wyciszający w postaci samoutwardzalnej pasty z
opakowania
dla wszystkich kształtów i rozmiarów klawiszujących pokryw.
skutecznie zwalcza hałas
wysokiej jakości alternatywa do pierścieni wyciszających

Dane techniczne:
•
•
•

średnica zewnętrzna (około): 620 mm
średnica części metalowej: 550 mm
ciężar (około):9 kg

Zalety:
•
•
•

3 lejki umożliwiają łatwe i dokładne wypełnienie szczeliny
zaprawą
równomierny docisk do ścianek studzienki
zastosowanie stali sprężynowej gwarantuje długą żywotność szalunku

PEBIT | www.pebit.pl
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Spray
geodezyjno-drogowy

Spray tymczasowo
maskujący

Sorbent
sypki

Grabie
i ściągacze

Aerozol do wykonywania fluroescencyjnych oznaczeń na terenie budowy. S MARK jest używany do szeroko pojętych prac
związanych z wykonywaniem oznaczeń w związku z wykonywaniem robót ziemnych, rurociągów, prac budowlanych, konserwacji dróg, sieci podziemnych. Łatwy i wygodny w użytkowaniu S MARK został wyposażony w opatentowaną głowicę
zabezpieczającą Soppec «TP».

MASKER SIGN’® - rewolucyjna, tymczasowa farba maskująca
na drogowskazy, tablice informacyjne i tablice reklamowe, itp
...

Przeznaczony do usuwania z podłoża wszelkich substancji
ciekłych, olejów, paliw, innych ropopochopnych, tłuszczy,
smarów, chłodziw i wody. Pochłania także wszelkie chemikalia - kwasy, zasady i rozpuszczalniki z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.

Do rozgarniania, wyrównywania i obróbki asfaltu, betonu,
żwiru, tłucznia, piasku i ziemi.

Zakres temperatury:
•

od -20°C do 50°C.

Dostępny w kartonach po 12 sztuk w różnych kolorach fluorescencyjnych:
• biały
• żółty
• pomarańczowy
• czerwony
• różowy
• zielony

20
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MASKER SIGN’® jest:
• ekonomiczny: jedno przejście daje dobre wyniki
• maskowanie do 5 metrów kwadratowych
• wodoodporny
• proste, czyste i pewne rozwiązanie w przeciwieństwie do
folii
• nie zawiera toluenu, ksylenu ani chlorowanych rozpuszczalników: nie narusza zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Granulacja:
•
•

0,5 mm – 1,5 mm
1,0 mm – 4,0 mm

•
•
•

wszystkie narzędzia wytwarzane są z trwałych i odpornych na korozję lekkich stopów aluminium
możliwość posługiwania się głowicą z obu stron
powłoka: proszkowa; kolor pomarańczowy RAL2004

Grabie / listwa wyrównująca 720 mm.
Długość trzonka: 2 m. Powłoka: RAL 2004. Szer. głowicy:720
mm Waga: 1,88 kg.

NOWOŚĆ!
Ściągacz KS-720

PEBIT | www.pebit.pl
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Czyściwo

Czyściwo służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych, smolistych, oleistych i tłuszczowych.
Środek o właściwościach zabezpieczających przed przywieraniem masy asfaltowej do części metalowych.
Środek na bazie estrów roślinnych.
Czyściwo dostępne jest w następujących
formach:
•
•

22

kontener plastikowy 1000 l
pojemnik plastikowy 20 l
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PEBIT Koncentrat
separacyjny

Olej PEBIT Koncentrat separacyjny przeznaczony jest do
sporządzania emulsji wodno-olejowej, używanej w celu wyeliminowania zjawiska przywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowej samochodów transportujących masę asfaltową oraz maszyn układających nawierzchnię drogową jak
również do nanoszenia na powierzchnię skrzyń ładunkowych
wywrotek oraz innych części roboczych mających kontakt z
masą bitumiczną. Zalecane stężenia robocze emulsji opartej
na PEBIT Koncentrat separacyjny, wynosi 10-15%.

Gruntownik
w sprayu

Praktyczny środek gruntujący do gruntowania niewielkich powierzchni. Pojemność 600 ml., wydajność ok. 2m2.

Czyściwo
w sprayu

Czyściwo do usuwania zabrudzeń bitumicznych, smolistych, oleistych i tłuszczowych. Pojemność 500 ml. Środek na bazie estrów
roślinnych. Możliwość usuwania zabrudzeń z lakierów samochodowych (przed użyciem należy sprawdzić działanie na powierzchnię).

Spray do
usuwania grafitti

Środek czyszczący na bazie specjalnych estrów i innych rozpuszczalników posiadających ekstremalnie dobre właściwości rozpuszczające do zastosowania na małych i dużych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Rękawice robocze
typu WAMPIRKI

Chronią przed zabrudzeniem, otarciem naskórka i minimalnymi
urazami. Wykonane zostały z 100% dzianiny bawełnianej, a w części chwytnej powleczone gumą lateksową. Produkt cechuje się wysoką i precyzyjną chwytnością.

Polary
odblaskowe

Bluza z polaru - idealna na jesienną porę z odblaskami. Wysoka
gramatura 290-300 g/m2 bardzo miękki !

Kurtki
odblaskowa

Kurtka zimowa IDEALNA DLA DROGOWCÓW.

PEBIT Pasta
do mycia rąk

Pasta do mycia rąk czyści dokładnie nawet bardzo silne zabrudzenia, takie jak oleje, smary, smołę, bitumeny, farby drukarskie oraz
wiele innych, bez nadmiernego obciążania skóry.

Środek do mycia
rąk w płynie

Niezwykle delikatny i neutralny dla skóry środek czyszczący, który usuwa nawet bardzo silne zabrudzenia, takie jak oleje, smary,
smołę, bitumin, farby drukarskie i wiele więcej, nie obciążając przy
tym zbytnio skóry. Zostało to potwierdzone w licznych testach dermatologicznych.

Dostępne ilości:
•
•
•

kontener plastikowy 1000 l
beczka stalowa 210 l
plastikowy pojemnik 20 l

PEBIT | www.pebit.pl
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Taśma
ostrzegawcza

Taśmę ostrzegawczą stosuje się do oznakowania miejsc niebezpiecznych. Znajduje zastosowanie przy pracach drogowych, pracach wysokościowych oraz ruchu drogowym.

Ograniczniki skrajni
z metalowym trzonkiem

Ogranicznik skrajni wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa Pe
HD w wersji rozdmuchowej.
Na palecie 100 sztuk.

NOWOŚĆ
Koło
pomiarowe

Koło miernicze do pomiaru długości w linii prostej oraz po łuku.
Doskonale sprawdza się podczas pomiarów drogowych, na budowach, w pomiarach geodezyjnych.

Karton
silikonowy

Karton składany wewnętrznie silikonowany odporny na wysokie
temperatury.

Taśma
najezdniowa
NOWOŚĆ

Żółta taśma przeznaczona jest do znakowania stref robót prowadzonych w pasie ruchu drogowego, sporządzania symboli, słów
oraz linii pasów w sytuacjach, gdy ten rodzaj oznakowania ma
być tylko tymczasowy, usuwalny „na żądanie”. Metoda nanoszenia: na istniejącą nawierzchnię jezdni. Temperatura: nawierzchni
i powietrza 10°C i wyższa. Zastosowanie: w strefie robót prowadzonych w pasie ruchu drogowego: linie segregacyjne, linie krawędziowe, prowadzące, przejścia dla pieszych, symbole, legendy.
Szerokość 12 cm, długość rolki 100 m.

Ograniczniki
skrajni

Ogranicznik skrajni wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa PE
HD w wewsji razdmuchowej. Z jednej strony posiada trzpień mocujący kwadratowy 60 x 60 z drugiej strony trzpień o średnicy 40
mm do mocowania lampy lub fali świetlnej. Ograniczniki skrajni
zależnie od potrzeb klienta mogą być oklejone jednostronnie lub
dwustronnie folią I, II lub III generacji.

Podstawa
ciężka 28 kg

Podstawa do mocowania słupków do znaków drogowych, skrajni
drogowych, innych elementów. Jej waga to 28 kg. Wykonana z
recyklingu osłon kablowych. Posiada 6 szt otworów okrągłych i
kwadratowych.

Elastyczna tablica
kierująca U-21 Wiva

Panel Wiva jest elastycznym znakiem ograniczenia skrajni.
Jest odporny na złamania i najeżdżanie.
Wymiary: 1200 x 270 x 5 mm.
Waga 1,8 kg.

NOWOŚĆ
Ubijak

Ubijak z mocnym uderzeniem.
Do wbudowywania masy na zimno.

Podstawa gumowa
Wiva
Zalewarka
ręczna

Paca gumowa do aplikacji mas uszczelniających, mas zalewowych
na zimno, zapraw naprawczych i innych.

Taśma unieważniająca
znaki drogowe

Taśma do czasowego unieważniania treści znaków drogowych.
Taśma w kolorze czarnym z nadrukiem koloru pomarańczowego.
Dostępna w rolkach o szerokości 75 i 50 mm i nawoju 33mb. Posiada specjalny klej, który po oderwaniu z lica znaku nie pozostawia
śladów na licu znaku.
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NOWOŚĆ

Służy do zalewania łączy technologicznych.
Zapewni równomierność rozprowadzenia i estetykę wykonania.

Paca
gumowa

Podstawa gumowa Wiva o wymiarach 600 x 400 x 105 mm.
Waga 15 kg.
50 sztuk na palecie.

Pachołki
malowane

Pachołki drogowe wykonane z miękkiego PCV.
Pachołki z malowanymi białymi pasami.
- wysokość 350 mm waga 0,8 kg
- wysokość 500 mm waga 1,1 kg
- wysokość 750 mm waga 3,1 kg

Pachołki
oklejane

Pachołki drogowe wykonane z miękkiego PCV.
Pachołki z klejonymi pasami odblaskowymi.
- wysokość 300 mm waga 0,8 kg
- wysokość 500 mm waga 1,1 kg
- wysokość 750 mm waga 3,1 kg

PEBIT | www.pebit.pl
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produkty
dla WYTWÓRNI
MAS BITUMICZNYCH
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Włókna celulozowe
PEBICELL

PEBICELL AD

Włókna celulozowe stosowane są jako stabilizator głownie w mieszankach mineralno-asfaltowych typu SMA
Oferujemy 3 rodzaje włókien celulozowych:
•
•
•

Środek adhezyjny
IMPACT 8100

PEBICELL - włókno luzem- pakowane w worki foliowe o dowolnej pojemności do 4 kg
PEBICELL AD - granulat włókna celulozowego- dostępny w 0,5 t opakowaniach typu big bag (2 big-bagi na palecie) lub w
workach foliowych o dowolnej pojemności do 6 kg
PEBICELL AD BIT - granulat włókna celulozowego z dodatkiem 5% asfaltu i 2,5% wosku. NOWOŚĆ

IMPACT 8100 to najwyższej jakości produkt oparty o zupełnie nowy skład chemiczny nadający się do użytkowania z wszelkimi
rodzajami mieszanek asfaltowych oraz innych mieszanek. IMPACT 8100 poprawia wiązanie między asfaltem i kruszywem. Mieszanki asfaltowe na bazie IMPACT 8100 odznaczają się wyższą odpornoscią na wodę i lepszym otoczeniem kruszywa. W ekstremalnych przypadkach IMPACT 8100 poprawia pośrednią wytrzymałość na rozciąganie. W niektórych przypadkach IMPACT 8100
wydłuża żywotność różnych nawierzchni dróg. Mało intensywny zapach i doskonała stabilność cieplna (30 dni w temp. 1600 C)
czynią go pierwszym wyborem.
Typowe dozowanie waha się między 0,1 a 0,4 % w zależności od ciężaru asfaltu, rodzaju kruszywa i rodzaju asfaltu.

PEBICELL oraz PEBICELL AD produkty firmy RUTHMANN GmbH uzyskały rekomendacje IBDiM w Warszawie.
Typowe właściwości:
•
•
•
•
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stan skupienia: ciecz
lepkość (cP): 350
gęstość przy 250 C: 0,87 do 0,91
temperatura zapłonu (0C): > 250

PEBIT | www.pebit.pl

29

Wosk
Innodur PUR AD

NOWOŚĆ

Mieszanka asfaltowa układana na ciepło jest bezpieczniejsza, łatwiejsza w użyciu i bardziej opłacalna niż tradycyjne
mieszanki układane na gorąco.
Mieszanka asfaltowa Evotherm firmy Ingevity do układania na ciepło to zrównoważony produkt nowej generacji przeznaczony
do wykonywania nawierzchni nowej generacji. Nadaje się on do wykorzystania w każdym tradycyjnym zastosowaniu zamiast
asfaltowania na gorąco. Unikalna technologia Evotherm pozwala na układanie asfaltu w temperaturze o 30–50°C niższej niż
w przypadku asfaltowania na gorąco.

Evoflex – zaawansowany dodatek zwiększający wykorzystanie RAP
Opracowana przez firmę Ingevity technologia Evoflex to seria
zaawansowanych dodatków, które pozwalają na zwiększenie
wykorzystania destruktu asfaltowego (RAP). Technologia Evoflex
efektywniej aktywizuje bitumiczną zawartość destruktu asfaltowego, a dodatkowo może być łączona z technologią mieszanki
mineralno-asfaltowej układanej na ciepło (WMA) Evotherm,
a więc technologią produkcji w niższych temperaturach (-30°C).
Technologia Evoflex zapewnia:
•
•
•
•

zwiększenie rozpuszczalności RAP/RAS w celu uzyskania
większego udziału odzyskanego lepiszcza
lepsze mieszanie asfaltów świeżych i oksydowanych
wyższą wydajność mieszania w niskich temperaturach
zmniejszenie zapotrzebowania na zmiany klas lepiszcza
w przypadku wykorzystania materiału pochodzącego
z recyklingu

•
•

zmniejszenie nawet o 50% ilości oparów i gazów cieplarnianych
oszczędność paliwa na poziomie do 50%
niższy poziom emisji w miejscu prowadzenia prac
Evotherm

Evoflex

Evoflex +
Evotherm

Lepsza urabialność i zagęszczalność
sztywnych mieszanek

++

++

+++

Większa zawartość efektywnego
lepiszcza z RAP/ RAS

+

+++

++

Wydłużenie transportu/sezonu

+++

+++

Mniejsza segregacja termiczna

+++

+++

Wyższa odporność na pękanie

++

Korzyść

Mniejsza podatność
na działanie wilgoci
+ Dobre właściwości
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++

+++
++ Lepsze właściwości

Obszary zastosowania przy budowie dróg
INNODUR® PUR AD znajduje wielorakie zastosowanie z uwagi na swoje właściwości stabilizujące i zmieniające lepkość.
Może być stosowany we wszystkich znanych gatunkach asfaltu. Dzięki swoim określonym właściwościom usztywniającym
zwiększa nośność asfaltu. Z tego względu asfalty modyfikowane za pomocą INNODUR® PUR AD stosowane są regularnie
w powierzchniach wysoce obciążanych.
Zastosowania specjalne:
•
•

przystanki, dworce autobusowe		
lotniska, porty, terminale kontenerowe

Forma opakowania:

Korzyści dla środowiska i zdrowia
•

INNODUR® PUR AD jest woskiem amidowym na bazie poliaminów i kwasów tłuszczowych, który został powiązany chemicznie przy użyciu dodatkowego składnika poprawiającego
przyczepność.

•

worek PE 25kg / Big Bag 800kg

+++
+++

+++ Najlepsze właściwości
PEBIT | www.pebit.pl
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PIGMENT

Granulat
gumowy

Granulat gumowoasfaltowy RAR-X

Granulat
Heystab

Pigment
w formie granulatu!
NA ZAMÓWIENIE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Barwnik w kolorze czerwonym do barwienia czarnych asfaltów. Dozowany bezpośrednio do mieszalnika wraz z opakowaniem.
Dostepne opakowanie:
•
•

worek 10 kg
worek 20 kg

Dozowanie 5 % w stosunku do całości masy bitumicznej.

Granulat gumowy do zastosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych. Dzięki tej technologii asfalt drogowy charakteryzuje się większą odpornością na pękanie i koleinowanie.
Posiada większy współczynnik przyczepności opon które
jednocześnie generują mniej hałasu. Nawierzchnia wykazuje
mniejszą podatność na czynniki atmosferyczne, wodę, śnieg
czy mróz, znacznie redukując efekt gołoledzi.

RAR-X GRM dodaje się we wskazanej ilości w trakcie fazy
mieszania na sucho (kruszywo i wypełniacz – bez bitumu), z
wykorzystaniem zautomatyzowanych urządzeń dozujących z
worków typu Big-Bag lub silosów z mechanizmem ważącym
i systemem raportowania o ilości dodawanych materiałów.
Czas trwania mieszania na sucho wynosi ok. 10 sekund. Następnie dodaje się bitum drogowy. Pozostały czas mieszania
zazwyczaj nie jest przedłużany i powinien wynosić ok. 25-30
sekund. Zaleca się mieszanie próbne. Należy unikać przekraczania temperatury 190°C, ponieważ może ona wpłynąć
negatywnie na właściwości bitumu. Zasada ta obowiązuje
również z przyczyn związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy oraz ochroną środowiska podczas transportu, przechowywania i przetwarzania.
RAR-X GRM1 dostarczany jest w workach typu Big-Bag o wadze 600 kg i 1 200 kg lub cysternami.

Granulat HEYSTAB jest stosowany jako dodatek do produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkich typów w technologii „na gorąco”. Dodawanie odbywa się bezpośrednio do
mieszalnika w procesie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, na etapie mieszania składników mieszanki mineralnej,
przed dodaniem asfaltu. Granulat HEYSTAB można stosować
w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażonych w dozowniki automatyczne, dozujące granulat do kruszywa przed mieszalnikiem otaczarki.
Granulat HEYSTAB umożliwia wyprodukowanie mieszanek
mineralno-asfaltowych o wyższej stabilności wg Marshalla,
a tym samym o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Jednocześnie umożliwia zachowanie pierwotnej odporności na spękania niskotemperaturowe i działanie wody.
Dodatek ten, polepszając właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, przyczynia się do wydłużenia trwałości nawierzchni drogowych.

Przechowywany materiał należy chronić przed temperaturą
powyżej 45°C, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.
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Czyściwo

PEBIT Koncentrat
separacyjny

Czyściwo służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych, smolistych, oleistych i tłuszczowych.

Olej PEBIT Koncentrat separacyjny przeznaczony jest do
sporządzania emulsji wodno-olejowej, używanej w celu wyeliminowania zjawiska przywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowej samochodów transportujących masę asfaltową oraz maszyn układających nawierzchnię drogową jak
również do nanoszenia na powierzchnię skrzyń ładunkowych
wywrotek oraz innych części roboczych mających kontakt z
masą bitumiczną. Zalecane stężenia robocze emulsji opartej
na PEBIT Koncentrat separacyjny, wynosi 10-15%.

Środek o właściwościach zabezpieczających przed przywieraniem masy asfaltowej do części metalowych.
Środek na bazie estrów roślinnych.
Czyściwo dostępne jest w następujących
formach:
•
•

kontener plastikowy 1000 l
pojemnik plastikowy 20 l

Dostępne ilości:
•
•
•

kontener plastikowy 1000 l
beczka stalowa 210 l
plastikowy pojemnik 20 l

Uzupełnienie oferty: str 21 - 23
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PEBIT Piotr Wotzka
47-320 Gogolin, ul. Kamienna 86
NIP 755-173-27-54
REGON 160120303
PEBIT Sp. z o. o.
47-320 Gogolin, ul. Kamienna 86
NIP: 199-010-41-75
REGON: 160381854
OBSŁUGA KLIENTA / SPRZEDAŻ:

Pomorskie
Warmińsko
Mazurskie

Zachodnio
Pomorskie

Polska Zachodnia
Krystian Sobota
tel. 608 215 205
krystian.sobota@pebit.pl

Podlaskie

Kujawsko
Pomorskie

Mazowieckie
Lubuskie

Wielkopolskie

Łódzkie
Lubelskie

Dolnośląskie

Polska Wschodnia
Dariusz Macha
tel. 601 368 697
dariusz.macha@pebit.pl

Świętokrzyskie

Opolskie
Śląskie

Małopolskie

Podkarpackie

Polska Południowa
Piotr Wotzka
tel. 603 803 567
piotr.wotzka@pebit.pl

BIURO
Anita Wotzka - tel. 609 504 954, anita.wotzka@pebit.pl
Jolanta Weinert - tel. 882 191 176, jolanta.weinert@pebit.pl
Magazyn: 47-320 Gogolin, ul. Kamienna 86

www.pebit.pl

