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Tisztelt Jegyző Úr, 
 

Hivatkozván “F” 2262-1/2018 iktatószámú levelükre a a Felcsút, Pozsonyi úton (temető 
bejárata közelében) illetve a Felcsút, Arany János utca – Szári útcsomópontban 
elvégzett úthiba javítások szakszerűségét illetően az alábbi 
 

M Ű S Z A K I    M E G F E L E L Ő S É G I   N Y I L A T K O Z A T O T 

 

tesszük. 

1. ábra: illusztráció, kátyújavítás Vácott 2015 március 2-án 

 
I. Az alkalmazott varratmentes javítási technológia sajátosságai 
 

 A kátyú helyén összefüggő, jó minőségű aszfaltfelület alakul ki. 

 A javítás és környezete között varratmentes kötés jön létre, így a kihűlés 
során nem keletkezik repedés, melybe befolyhatna a víz és ott további 
károsodáshoz vezetne, téli időszakban fagykárokat okozna. 

 A javítást megelőzően nem szükséges a hibás részt körbevágni (elmarad a 
vágással járó zajterhelés és szennyezés) 

 Nincsen elszállítandó bontott aszfalt 



 Az egylépéses javítás elvégzése gyors, a forgalomterelés rövid ideig tart, a 
javított felület a befejezést követően 20 perc után teljesen terhelhetö 

 
II. Technológiai lépések összefoglaló ismertetése 
 
1. A kátyú belsejéből eltávolítjuk az idegen szennyeződéseket. 

2. ábra: a kátyú takarítása, háttérben az infravörös melegítő 
 
2. A 2-18X infravörös felület-melegítő gép segítségével fel-  melegítjük az 
aszfaltburkolaton kialakult kátyút és annak környezetét. 
 
3. A kátyú körüli fölmelegített aszfaltot lapáttal és gereblyével fellazítjuk úgy, hogy a 
fölmelegített terület szélső 5 cm-es sávját nem bolygatjuk. 
 

3. ábra: a géppel felmelegített szélek fellazítása 
 
4. A kátyú belsejébe és fellazított aszfaltra tapadás elősegítő T3 emulziót öntünk.  



5. A fellazított aszfalhoz VIAFALT 0/8 kátyújavító anyagot adunk. 
 
6. Az javító anyaggal elkevert aszfaltot elegyengetjük 
 

4. ábra: a viafalt elterítése a kátyúban 
 
7. Vibrohengerrel (BOMAG BW60s) összehengereljük a kátyújavító anyagot és a 
kátyú környezetében lévő felmelegített, eredeti aszfaltot. 
 

5. ábra: az aszfalt és környezetének összedolgozása vibrohengerrel 
 
  



III. Alkalmazott gépek 
 

 Bomag BW60s önjáró vibrohenger 
 

 2-18X infravörös aszfaltmelegítő 
 
 
IV. Felhasznált anyagok 
 

 T3 bitumenes emulzió (névleges bitumentartalom 60% ) 
 

 VIAFALT 0/8 hidegen bedolgozható kátyúzó aszfaltkeverék 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 
Mészáros László János 
az augusztus 12-i választáson 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
támogatásával indult jelölt 


