
Mångsidig och lättanvänd 
ViacoSeal 4 innehåller EAF-ballast, som är en biprodukt 
från stålindustrin som gör asfalten mer motståndskraftig. 
Den höga bindemedelshalten i ViacoSeal 4 och EAF-ballas-
tens materialegenskaper borgar för lång livslängd, en 
välkommen egenskap för bostadsgator och liknande objekt. 
ViacoSeal 4 är därför det perfekta alternativet för vägar, 
gator och industriplaner som är i behov av en ansiktslyft-
ning. Eftersom beläggningen är mycket tunn, så behöver 
inte brunnar justeras och kantsten behåller sin höjd.

VIACOSEAL 4

Tunn slitstark beläggning
med EAF-ballast

Många av våra gator, vägar och industriplaner slits inte ut,  
de vittrar sönder. Det beror på att bindemedlet oxiderar  
och förändras med åren. Dessa beläggningar behöver en 
uppfräschning som också ger en förlängd livslängd.

Tunn och ekonomisk
Med ViacoSeal 4 kan en toppbeläggning göras med god 
ekonomi. Den maximala stenstorleken i ViacoSeal är 4 mm. 
Beläggningstjockleken ligger mellan 15–20 mm med 
likvärdiga slitagevärden som konventionell ABT11.  
Yttexturen ger mycket goda friktionsvärden. ViacoSeal 4 
minskar antalet PM10-partiklar och minskar även buller-
nivån, 2–5 dB(A), jämfört med en konventionell 
beläggningstyp.
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FAKTA

Typ av beläggning
Tunn beläggning med mycket hög bindemedelshalt. 
God friktion och goda slitageegenskaper

Mest utmärkande egenskaper
Estetiskt tilltalande yta – homogen produkt med jämna 
egenskaper.
Lång livslängd – hög bindemedelshalt ger lång livslängd.
God stabilitet – skelettuppbyggnaden ger god  
stabilitet.

Användningsområde
Bostadsgator, mindre trafikerade vägar och gator
samt industriplaner.

I NCC VIACO-FAMILJEN INGÅR

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

VIACOSEAL 4

Viacomat ger minskat rullmotstånd och därmed lägre bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

ViacoSeal 4 är lämplig för gator och planer med 
maxhastighet 50 km/h.
  
Beläggningen tillverkas med två olika bindemedel 
beroende på trafikmängd:
ViacoSeal 4 70/100 för ÅDT <2 000
ViacoSeal 4 90/150–75 för ÅDT 2 000–4 000


