TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Shell Mexphalte C LT
Τα δύο από τα πλέον κινήσιμα προιόντα από τη γκάμα των συνθετικών συνδετικών που η εταιρεία μας εμπορεύεται με την γενικότερη ονομασία "Shell
Mexphalte C", τα οποία επιδέχονται βαφής κατά την ανάμιξή τους με αδρανή υλικά στο παρασκευαστήριο ("synthetic pigmentable binders").

ημειώνεται ότι τα προιόντα αυτά είναι εύχρηστα (διαφανή) συνθετικά συνδετικά υλικά ενός συστατικού,
που δεν περιέχουν ασφαλτένια και προορίζονται για τη παραγωγή έγχρωμων ασφαλτομιγμάτων. Ως υλικά,
υποκαθιστούν στο μίγμα την κλασικού τύπου άσφαλτο, κατά συνέπεια και η κοκκομετρία των αδρανών και,
γενικότερα, η όλη μελέτη σύνθεσης είναι παρόμοιες.

α. Mexphalte C LT => Για αρχιτεκτονικές εφαρμογές ή / και εφαρμογές που αφορούν σε σήμανση με
σκοπό την ασφάλεια σε οδικά δίκτυα όπου δεν διέρχονται βαρέα φορτία
Η πλέον διαδεδομένη λύση από την γκάμα της οικογένειας "Mexphalte C", με την ιδιαιτερότητα όμως της
πολύ χαμηλής θερμοκρασίας εφαρμογής (εξ'ού και το πρόθεμα "LT"), δηλαδή, περίπου στους 130 βαθμούς
C. Αυτό καθιστά την εφαρμογή πιο εύκολη και φιλική προς το χρήστη, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης
των αναθυμιάσεων. Επιπλέον, είναι διαβάθμισης 50/70, όπως και το 90% της διακινούμενης ασφάλτου
στην Ελλάδα. Κατά τεκμήριο, και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η όλη του επεξεργασία προσομοιάζει με
αυτήν της κλασικής 50/70. Ως προς τη σύνθεσή του, περιέχει αρωματικές οξοποιημένες ρητίνες, λάδι ροής
(π.χ. απόσταγμα φουρφουράλης) και ικανό ποσοστό συμπολυμερούς αιθυλενίου & βινυλεστέρα (EVA),
που, αφενός του προσδίδει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή, αφετέρου οδηγεί, δυνητικά, στη μείωση του
πάχους της ασφαλτικής στρώσης κατά 20% περίπου (π.χ. 4 αντί για 5cm) με συνεπακόλουθη τη σχετική
βελτίωση στο κόστος.

Η προσθήκη στο παρασκευαστήριο ασφαλτομίγματος γίνεται ακριβώς όπως με την συμβατική άσφαλτο,
εφόσον πρόκεται για χύμα προιόν ή συσκευασία βαρελιού 190kg. την περίπτωση που επιλεγεί η λύση των
βαρελιών, είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμος, κατά τόπον, ο απαιτούμενος εξοπλισμός θέρμανσης
αυτών ('drum heating oven').
Κατά την παρασκευή του μίγματος, προκειμένου να επιτευχθεί ο χρωματισμός του τελικού προιόντος,
προστίθεται ξέχωρα στο mixer περίπου 1,5% κ.β. χρώμα, π.χ. οξείδιο του σιδήρου, το οποίο υποκαθιστά,
στη σύνθεση, ισόποση περιεκτικότητα σε άμμο / παιπάλη. υμπληρωματικά, σας αναφέρω ότι το χρώμα
πρέπει να είναι στερεό (και, οπωσδήποτε, όχι υγρό), ορυκτό, ιδανικά σε συσκευασία PE, υπό μορφή είτε
κόκκων είτε πούδρας. ε ότι αφορά το κόστος, οι τιμές ποικίλλουν από τα 1.200 ΕΤΡΩ ο τόνος για το
κλασικό κεραμιδί έως τα 3.000 ΕΤΡΩ για απλό πράσινο, αλλά και τα 6.500 ΕΤΡΩ για ειδικό πράσινο
χρωμίου.

β. Mexphalte C P2 => Για εφαρμογές βαρέου τύπου, π.χ. σήραγγες & λεωφορειόδρομοι
Σο συγκεκριμένο προιόν μοιάζει με το παραπάνω σε όλα πλην του γεγονότος ότι αντί του EVA, ως
πρόσθετο συστατικό, εδώ έχουμε προσθετικό μίγμα SBS και APP. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντικά
χαμηλότερη τιμή διεισδυτικότητας, π.χ. 35-45 αντί του 50-70, που μεταφράζεται σε πολύ 'σφικτότερο'
τεραίν, με παράλληλη αυξημένη τιμή στο δείκτη ελαστικής επαναφοράς που σημαίνει σημαντικά μειωμένη
'προδιάθεση' του τάπητα προς την τροχαυλάκωση. Επίσης, η σχετική τιμή ως προς την μάλθωση είναι
αρκετά υψηλή: περίπου 60οC.

ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΜΥΕΡΗ ΤΛΙΚΑ - "Floraphalte 70/100"
Αφορά στο πλέον καινοτομικό προιόν της Εταιρίας μας που ξεκίνησε να παράγεται και να διατίθεται εμπορικά
μόλις στον περασμένο Μάρτιο. αν προιόν, ήρθε να αποδείξει έμπρακτα την έμφαση που δίδει η Shell στη
βιώσιμη ανάπτυξη με προιόντα που έχουν βάση φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς -όμως- να θυσιάζεται η
μηχανική απόδοση. Ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, και για το συγκρκριμένο προιόν, η Shell
απέσπασε πρόσφατα Innovation Award στην έκθεση "GaLaBau" της Γερμανίας. Οι θερμοκρασίες εφαρμογής
είναι ανάλογες με το πιο πάνω μας προιόν. Αυτό που διαφοροποιείται σημαντικά, σε σχέση με το grade
'CLT', είναι το κόστος κτήσης: θεωρείστε τάξη μεγέθους x2.

