
Vedligeholdelse af din asfaltbelægning 

TIPS TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FOREBYGGELSE 

 

SOL OG VARME GØR BELÆGNINGEN FØLSOM 

Asfaltbelægningen er hård ved lave temperaturer og blød 

ved høje temperaturer. 

På varme dage kan belægningens temperatur nå op på 30-

60°C. Det gør belægningen særligt udsat over for skader 

fra fx vridende trafik. Især når biler holder stille og drejer, 

hvor dækkene kan afsætte indtryksmærker eller dækaftryk i 

den bløde belægning.  

 

Vær derfor opmærksom på skader efter perioder med eks-

tra høje temperaturer. 

For at minimere vridmærker kan belægningen strøs med et 

tyndt lag finkornet sand. Når temperaturen igen er faldet, 

anbefaler vi, at sandet fjernes, så man undgår unødvendig 

slitage. 

Med tiden vil belægningen dog hærde og være mindre føl-

som over for varme. 

 

BRUG PLADER VED STILLESTÅENDE BELASTNINGER 

Vedvarende eller stillestående belastninger kan ødelægge 

asfaltbelægningen. 

Hvis der stilles materialer eller køretøjer med støtteben på 

belægningen, fx motorcykler, anbefaler vi, at trykket forde-

les ved hjælp af køreplader eller andet egnet materiale. 

Asfaltbelægninger er mest velegnede til at modstå bevæge-

lige belastninger som køretøjer i fart. 

 

FJERN HURTIGST MULIGT OPLØSNINGSMIDLER 

Olieprodukter og kemikalier kan opløse asfalten. Derfor 

skal spild af disse produkter fjernes fra belægningen hur-

tigst muligt. Anvend fx sand, kattegrus eller andet sugende 

materiale. 

Vær opmærksom på, at også mindre, vedvarende oliespild 

kan ødelægge belægningen. 

 

HURTIG REPARATION ER VIGTIG 

Trafik, vind og vejr slider langsomt, men sikkert, på belæg-

ningen.  

Med tiden begynder asfaltbelægningen at se anderledes 

ud. Først slides den sorte bitumen af, så man kan se sten-

materialet. Senere kan der opstå skader som fx stentab, 

revner, slaghuller, afskalninger og krakeleringer. 

Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, nedbry-

des den hurtigere pga. vandgennemtrængning. 

Hurtig reparation er derfor vigtig. Ukrudt og rødder fra træ-

er og buske skal også bekæmpes med det samme. 

For at opretholde mangelansvar på bærelag, skal bærela-

get tildækkes inden for de perioder, som er angivet i AAB 

Varmblandet asfalt. 

Alle asfaltbelægninger skal efterses og vedlige-

holdes regelmæssigt.  

Regelmæssige eftersyn og løbende vedligehol-

delse er med til at sikre belægningens funktion 

og øger belægningens levetid. 

Colas Danmark A/S 

www.colas.dk  

Colas’ produktblad er trykt som PurePrint.  

Derfor er det 100% bæredygtigt og lavet helt uden brug af skadelige kemikalier og tungmetaller 

Kontakt os hvis du er i tvivl eller ønsker forslag til udbedring  
 

Ring på 4598 9898 - vi er landsdækkende. 

Eller send en mail på colas@colas.dk med dit navn og tlf.nr., så kontakter vi dig.  

Alternativt kan du bruge vores kontaktformular på www.colas.dk - evt. via QR-koden:  

https://www.colas.dk/kontaktformular-til-colas/
https://www.colas.dk/kontakt-os/

