
Friktion
ViacoGrip:s grova makrotextur ger en god friktion som 
bibehålls vid regn, vilket minskar risken för vattenplaning 
väsentligt.

Bullerdämpande
Bullernivån blir lägre jämfört med en konventionell 
beläggningstyp.

Egenskaper
ViacoGrip, som ingår i produktfamiljen NCC Viaco, är en 
tunn, stenrik beläggning som har mycket god slitstyrka.  
I ViacoGrip ingår alltid polymermodifierat bitumen.

Utförande
ViacoGrip är en tunn beläggning, som lämpar sig för alla 
typer av underhållsbeläggningar på både landsvägar och i 

VIACOGRIP

Tunn och slitstark beläggning  
för högtrafikerade gator  
och vägar

En tunn, slitstark underhållsbeläggning med hög friktion som 
är både kostnadseffektiv och resurssnål. Passar även för de 
mest högtrafikerade vägar och gator.

tätortsområden. ViacoGrip utförs med konventionell 
utläggningsutrustning och kan även läggas på ett något 
spårigt underlag. Den utgör härigenom ett alternativ till 
ViacoChip och framförallt på mindre objekt. ViacoGrip 
utförs som en underhållsbeläggning med tjocklek av 15–30 
mm, beroende på vald stenstorlek, vilken normalt skall ha 
ett stenmax av 11 respektive 16 mm. Detta motsvarar, på 
plant underlag, en materialåtgång för en 11-massa på ca 50 
kg/m2 och för en 16-massa ca 60 kg/m2. ViacoGrip kan ta 
upp mindre ojämnheter (max 20 mm), men ska belägg-
ningen utföras riktigt tunt (15–20 mm) är det nödvändigt 
att underlaget är relativt  jämnt för att dragningar i massan 
ska undvikas (ojämnheter på max 8 mm). Lokala höjd-
ryggar bör fräsas ner och större svackor bör maskinjus-
teras innan läggningen utförs.
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Polymermodifierat bitumen ger elasticitet 
och stabilitet sommar som vinter.
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FAKTA

Typ av beläggning
Stenrik och slitstark beläggning med god friktion.

Mest utmärkande egenskaper
Slitstark – stenrik massa som ger god slitstyrka.
Resurssnål – lagertjocklek motsvarande 50 % av 
konventionell asfaltbeläggning med samma nominella 
stenstorlek.
Ytdränerande – ger ett tätt lock som förhindrar vatten att 
tränga ner i underlaget.
Hög friktion – grov makrostruktur ger hög friktion även vid 
regn.

Användningsområde
Främst hög- och mellantrafikerade vägar (> 3000 ÅDT). 
Rekommenderas för kommunala gator.

ViacoGrip med stenmax 8 mm kan även läggas där 
kravet på slitstyrka är mindre.

I NCC VIACO-FAMILJEN INGÅR

ViacoBase, ViacoBind, ViacoChip, ViacoDrän, ViacoFlex, ViacoGrip, 
ViacoMac, ViacoMat, ViacoQuiet, ViacoSeal 4 och ViacoTop.

VIACOGRIP


