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KĄ MES VEIKIAME?
UAB „CONSTRUCTION TRADE“ ATLIEKA ASFALTO IR
BETONO DANGŲ REMONTĄ, SPECIALIZUOJAMĖS Į ASFALTO
DANGOS SIŪLIŲ, IR SANDŪRŲ SANDARINIMĄ, LIETAUS IR
DRENAŽO SISTEMŲ ĮRENGIMĄ, HIDROIZOLIACIJOS
ĮRENGIMĄ, APLINKOS TVARKYMĄ, BETONAVIMO DARBUS,
SUSIDĖVĖJUSIOS DANGOS ATNAUJINIMĄ, DUOBIŲ
UŽTAISYMĄ.
NAUDOJAME TIK TAM SKIRTUS ĮRENGINIUS IR TECHNIKĄ.
BŪDAMI PARTNERIAIS PLAČIAI BENDRADARBIAUJAME SU
DIDŽIAUSIAIS LIETUVOS KELININKAIS.

ORO UOSTUOSE

JŪRŲ UOSTUOSE

GELEŽINKELIO
MAZGUOSE

PRAMONĖS ZONOSE

ASFALTO/ BETONO REMONTAS
ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS
Įrengiame asfaltbetonio dangą, šiomis asfaltbetonio mišinio markėmis: AC11AN, AC16AN, AC16AS,
AC22AS, AC22PS, AC32PSAC5VL, AC8VL, AC11VN, AC11VS, AC16VS, SMA5N, SMA8S, AC16PD,
AC11VN, AC11VS, AC8VN.
Asfaltbetonis - sutankintas asfaltbetonio mišinys (skalda, smėlis, mineraliniai milteliai, bitumas, tam
tikri priedai). Privalumai - mažai dėvisi, aukšto stiprio, pastovumo, lengvai remontuojama danga,
mažas triukšmas jomis važiuojant. Pagrindinės asfaltbetonio dangos savybės ilgaamžiškumas - kuri
dangai leidžia atlaikyti kenksmingus oro kaitos pokyčius (temperatūrų svyravimus ir kt.). Žiemą gali
asfaltbetonio dangoje atsirasti plyšių, vasarą danga gali tapti plastiška. Stabilumas - susijęs su mišinio
tankiu, tuštumos duoda erdvės kiekį. Gerai sutankintame mišinyje tuštumų bus nedaug, o
netankintame daugiau. Tankūs asfaltbetonio mišiniai bus kartu ir stabilūs, ir daug sunkiau praleis
drėgmę į apatinius konstrukcijos sluoksnius. Atlikti visus reikiamus asfaltavimo darbus gali tik
specializuotos bendrovės, nes paprastai klojami du sluoksniai asfalto ir jis vežamas karštas, o šiems
procesams būtina speciali technika, mėginant dirbti be jos asfaltas patiesiamas nelygiai ir per mažai
sutankinamas, o tai greitai ima ryškėti jį pradėjus eksploatuoti.

ASFALTO DANGOS ATNAUJINIMAS
Atnaujiname asfalto dangos plotus, naudojame paruoštas mases kurios naudojamos šiurkštiems
asfalto paviršiams ir atviroms poroms užtaisyti, siekiant prailginti asfalto dangos naudojimo trukmę keliuose stovėjimo aikštėse, pėsčiųjų takuose, taip pat užpildant susidėvėjusius bitumo turinčius
sluoksnius.
Asfaltbetonio danga veikiama drėgmės, temperatūros, besisukančių ratų jėgų, ir aplinkos veiksnių,
nuolat yra, danga lukštenasi, vyksta deformacija - nuo mineralinių grūdelių atplėšiamos rišamųjų
medžiagų plėvelės, atidengtas paviršius tampa poringesnis. Tikslinga paviršių apdoroti bitumo ir
akmens skaldos mišiniais. Šie reiškiniai dažnesni pavasarį, kai dangos paviršiaus temperatūra
nepastovi ir daug drėgmės.

ASFALTO DANGOS ATNAUJINIMAS
Ypač nepageidautini vandenyje ištirpę chloridai. Tirpalai su chloridu, išskirdami fazinio virsmo šilumą,
greičiau tirpina medžiagoje ledo kristalus, kurie vėl formuojasi orui atšalus. Toks pagreitintas ledo
kristalų formavimosi ciklas labai mažina medžiagų atsparumą šalčiui ir spartina asfaltbetonio dangų
lukštenimąsi. Kad danga neirtų, geriausia paviršių apdoroti bitumo ir akmens skaldos mišiniais.

ASFALTO DANGOS REMONTAS
Atliekame asfalto dangoje duobių, pažaidų, tinklinių plyšių remontą, pašalinus seną asfalto dangą,
frezuojant ar išpjaunant, užtaisymui naudojant karštą asfaltbetonį. Remontuojame keliukus, įvažas į
kiemus, automobilių stovėjimo aikšteles, dviračių takus.
Remontuojame nedideles duobes, išmušas, pažaidas, plačius plyšius šaltais asfaltais. Galime
suremontuoti pasirinktinai pagal pageidavimus. Taip pat naudojame ypač geros kokybės "reaguojantį
asfaltą" t.y. vykstant cheminei reakcijai, pripylus vandens į mišinį labai greitai kietėjanti medžiaga, taip
pat ją galima naudoti remontuojant ir betoninius paviršius. Reaguojantį asfaltą galima kloti visų
apkrovos kategorijų keliuose. Prieš užtaisant, duobės šonai gruntuojami bituminiu gruntu, asfaltas
gerai sutankinamas vibroplokšte, ar vibro koja.

BETONO DANGOS REMONTAS
Remontuojame betono dangoje esančius pažeidimus, išmušas, duobeles. Naudojame greito kietėjimo
mišinius (skiedinius) kurie naudojami civilinės inžinerijos konstrukcijose, požeminiams ir
antžeminiams elementams, kur reikalingas ypatingai aukštas ankstyvas stipris. Pagrindinės
pritaikymo sritys: pagrindams esant trumpam darbo periodui, greitam užtaisymui pamatų
konstrukcijose, greitam užtaisymui surenkamiems elementams, greitam užtaisymui esant žemoms
temperatūroms.
Remontuojame duobeles, išmušas, pažeidimus betono dangoje naudojant greito kietėjimo epoksidą.
Kuris sudaro stiprų, be siūlių remontuojamą paviršių, gerai laiko dideles apkrovas, vibracijas, atsparus
temperatūros pokyčiams.

SIŪLIŲ HERMETIZAVIMAS
SIŪLIŲ REMONTAS IR HERMETIZAVIMAS BETONO DANGOJE
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Hermetizuojame ir remontuojame įvairios paskirties siūles:
Izoliacines - atskiriančias monolitinių grindų betoninę plokštę nuo pastato konstrukcijų (sienų, kolonų,
pamatų).
Konstrukcines (technologines) - leidžiančias deformuotis, atskiriems skirtingu laiku išbetonuotiems
grindų segmentams.
Temperatūrines, deformacines - įrengtas pastato temperatūrinės siūlės zonoje.
Prevencines susitraukimo - įpjautas grindų plokštėje po 1 - 2 dienų betono kietėjimo, kurios suskirsto
betonines grindis į atskirus plotus, sumažinant pleišėjimą dėl susitraukimo deformacijų.

ĮTRŪKIMŲ REMONTAS IR HERMETIZAVIMAS ASFALTO DANGOJE
Atliekame asfalto dangoje atsivėrusių siūlių ir įtrūkimų remontą. Siekiant užkirsti tam kelią ir kartu
sustabdyti, ar sumažinti visos dangos konstrukcijos defektų plėtrą. Remontas pailgins asfalto dangų
naudojimo laiką, ir intervalus tarp dangų periodinės priežiūros.

ĮTRŪKIMŲ REMONTAS ASFALTO DANGOJE
Parenkant tinkamus taisymo metodus reikia atsižvelgti ne tik į dangos konstrukciją, tipą, būklę, ar
sandarą, bet ir į transporto eismo apkrovas, ir kelio reikšmę. Bus parenkamas tinkamiausias remonto
metodas, ir technologija.
Taikome "Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijas P RT 11.

Plyšių atsiradimo priežastys ir daroma žąla asfalto dangai
Siūlės ir įtrūkimai atsiranda dėl įvairių priežasčių: ﬁzinių procesų, transporto eismo apkrovų, pagrindų,
senėjimo procesų, bei oro sąlygų. Sandūrų siūlės su defektais atsiranda, kai klojant būdu "karštas prie
šalto" yra blogai sutankinama zona prie siūlės, kai atskirų sluoksnių siūlės šonai nėra visu plotu, ir
pakankamu kiekiu padengiami tinkamu bituminiu rišiukliu (mase). Įtrūkimai ir atsivėrusios siūlės
sudaro sąlygas paviršiaus vandeniui, ir kietosioms dalelėms patekti į važiuojamosios dalies
konstrukciją.

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ HERMETIZAVIMAS
Hermetizuojame įvairaus tipo konstrukcijas, taikome įvairias sistemas naudojant karštus bituminius
hermetikus, šaltus bituminius hermetikus, šaltai liejamas dviejų komponentų mases (savaime
išsilyginančiu paviršiumi), poliuretano pagrindu sandarikliais (vienakomponenčiais).
Metalas
Betonas, Metalas
Asfaltas, Betonas
(latakas), Asfaltas
Polimerbetonis (latakas).

Asfaltas, Bordiūras

Polimerbetonis

DANGOS IR DRENAŽO ĮRENGIMAS
DRENAŽO IR LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS
Įrengiame drenažo ir lietaus nuotekų sistemas. Įvertiname drėgmės kiekį, grunto tipą, pralaidumą
grunte, ir pertekliaus priežastis. Suprojektuojame drenažo sistemas ir jas įgyvendiname. Įrengiame
drenažinius ir lietaus nubėgimo šulinius.

TRINKELIŲ KLOJIMAS, PAGRINDŲ ĮRENGIMAS
Klojame kietąsias dangas įvairaus tipo: betonines trinkeles, klinkerio trinkeles, granito trinkeles,
skaldytus akmenis, lauko plyteles. Įrengiame vejos bortus, gatvės bordiūrus, įvairius betoninius
elementus. Remontuojame senas dangas, jas išardant ir perklojant naujai.

BETONAVIMO DARBAI
Atliekame betonavimo darbus atsiradus poreikiui, naudojame įvairių tipų betono mišinius. Taip pat
betono konstrukciją galime sustiprinti - armuojant.

ŠALIGATVIŲ, DVIRAČIO TAKŲ ĮRENGIMAS
Įrengiame šaligatvius, pėsčiųjų takus, dviračių takus, kiemus. Naudojame karštą asfaltbetonį,
betonines trinkeles, betonines plyteles. Statome vejos bortus, įrengiame gatvės bordiūrus, atkuriame
alinką.

PAGRINDŲ IR ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMAS
ŠULINIO IŠKĖLIMAS, DANGOS ATSTATYMAS APLINK ŠULINĮ
Gatvių, automobilių aikštelių, važiuojamųjų dalių šulinių konstrukcijų neatitinkančių aukščių
sureguliavimas su važiuojamosios dalies aukščiu, naudojant šaltą arba karštą asfaltą. Keičiame
suskilusius, sutrūnijusius, ištrupėjusius šulinio ritinius, ir žiedus. Siūlę hermetizuojame bituminėmis
mastikomis, bituminėmis juostomis.

HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS
STATINIŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS
Hidroizoliuojame naujos statybos statinių pamatus, įvairias konstrukcijas, rezervuarus, susisiekimo
komunikacijų statinius (tiltus, atramas, konstrukcijas) siekiant juos apsaugoti nuo gruntinio ir kritulių,
kapiliarais kylančio vandens, nuo primirkimo (išvengiant sušalimo – atšilimo ciklų). Naudojame įvairių
tipų ir savybių ilgaamžes hidroizoliacines medžiagas.

STATINIŲ HIDROIZOLIACIJOS ATKŪRIMAS IR REMONTAS
Atkuriame pastatų hidroizoliaciją, jeigu ji yra pašaliname seną, ir jos vietoje įrengiame naują, senos
statybos statiniuose, naudojame įvairių tipų ir savybių ilgaamžes hidroizoliacines medžiagas, po
remonto darbų atstatome aplinkos tvarką.

