
stosowany w projektach 
budownictwa drogowego

Asphacal® TC – zabezpieczenie 
warstwy sczepnej





Lhoist Group jest światowym lide-
rem w produkcji wapna, dolomitu 
i wyrobów wapienniczych. Jesteśmy 
belgijską firmą, obecną w 25 kra-
jach, z ponad 90 obiektami na całym 
świecie. Naszą działalność wyróżnia 
bycie blisko naszych klientów, rozu-
mienie ich potrzeb i zapewnienie im 
wysokiej jakości produktów.

W szybko zmieniającym się świe-
cie koncentrujemy się na kwestiach 
związanych z dbałością o środowi-
sko. Opracowujemy zrównoważone 
rozwiązania najważniejszych pro-
blemów, szczególnie związanych 
z inżynierią lądową, oczyszczaniem 
wody i spalin oraz rolnictwem i hut-
nictwem. 

Lhoist na świecie

Bukowa
Częstochowa
Tarnów Opolski
Górażdże
Wojcieszów

Lhoist w Polsce
Historia Lhoist w Polsce rozpoczyna się w 1996 r. wraz 
z inwestycją w zakładzie w Bukowej. Dzięki zaangażo-
waniu kapitału w wysokości 66,5 mln zł, zakład ten stał 
się jednym z najnowocześniejszych zakładów wapienni-
czych w  Europie. Dalszy rozwój to przejęcie Zakładów 
Przemysłu Wapienniczego „Opolwap” S.A., Zakładu Wa-
pienniczego „Wojcieszów” oraz Spółki Górażdże Wapno 
Sp. z o.o i P.P.H.U. Wapno Sabinów Sp. z o.o.. Dziś jeste-
śmy czołowym producentem wyrobów wapienniczych 
w Polsce. 
Jako członek Lhoist Group mamy ciągły dostęp do naj-
nowocześniejszych rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych oraz ponad 100 letniej wiedzy i doświadczenia 
naszych specjalistów, a także szerokiej grupy współpra-
cujących z nami ekspertów zewnętrznych. 



Do naszych czołowych marek należą:

Asphacal® TC – preparat na bazie 
mleczka wapiennego wykorzystywa-
ny podczas budowy dróg do ochrony 
warstwy sczepnej. Preparat służy do 
zabezpieczania emulsji asfaltowej 
stosowanej przy skropieniach między-
warstwowych warstw bitumicznych. 
Chroni przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi powodowanymi przez ruch 
pojazdów budowy i osób poruszają-
cych się po nawierzchni.

Produkty Akdolit® zostały opracowa-
ne w celu dostarczenia optymalnych 
rozwiązań w procesach uzdatniania 
i oczyszczania wody.

Asphacal® H – wypełniacz mieszany 
do mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Jest to homogeniczna mieszaniana 
odpowiedniej jakości mineralnego 
wypełniacza wapiennego i aktywnego 
wodorotlenku wapnia o proporcjach 
dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb klienta. Produkt dzięki swoim 
właściwościom w pełni zastępuje cie-
kłe środki adhezyjne oraz dodatkowo 
poprawia szereg parametrów mma 
jak np. odporność na działanie wody 
i mrozu (ITSR), odporność na kole-
inowanie, wydłużenie trwałości na-
wierzchni i inne, niezależnie od rodzaju 
zastosowanego kruszywa i asfaltu.

Proviacal® – specjalnie wyselek-
cjonowane pod kątem parametrów 
technicznych mielone wapno palone 

- tlenek wapnia. Dzięki swoim właści-
wością produkt idealnie nadaję się do 
stosowania w procesie uzdatniania, 
osuszania i stabilizacji gruntów spo-
istych. Dzięki uzdatnieniu gruntu przy 
użyciu Proviacalu możemy z powo-
dzeniem użyć go do budowy nasypów 
drogowych i kolejowych, wzmacniania 
gruntów, podbudów pod nasypy i drogi 
oraz budowy obwałowań i umocnień 
wałów przeciwpowodziowych.

Inżynieria lądowa

Pozostałe rynki

Produkty zawierające wapń i magnez, 
stosowane w produkcji pasz dla zwie-
rząt.

Upłynnione mielone wapno palone do 
podawania razem z magnezem w pro-
cesie odsiarczania gorącego metalu.

Naturalne rozwiązania w zakresie dba-
nia o higienę zwierząt, ograniczające 
rozwój bakterii i grzybów.

Mineralne sorbenty stosowane do usu-
wania metali ciężkich, dioksyn i furanów 
z gazów spalinowych.

Grupa produktów przeznaczonych do 
neutralizacji ścieków i osadów.

Nawozy wapniowe w formie tlenkowej 
zawierające ponad 80% CaO, przeznaczo-
ne do odkwaszania gleby.

Innowacyjne zaprawy wapienne wy-
korzystywane w budownictwie i przy 
renowacji.

Wysokoreaktywne sorbenty na bazie 
wodorotlenku i tlenku wapnia prze-
znaczone do oczyszczania gazów spa-
linowych.



Cykl życia wapna

Podział rynku

Wyroby wapiennicze występują różnych for-
mach. Ich produkcja bazuje na skale wapiennej, 
odpowiednio scharakteryzowanej pod kątem 
zawartości jej głównego składnika, czyli wę-
glanu wapnia, składników towarzyszących za-
wierających MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 i innych. 

Kamień wapienny wytwarzany jest poprzez 
eksploatację złoża wapienia i kruszenie, a na-
stępnie sortowanie na wymagane frakcje. 
Jest on gotowym produktem dla wielu zasto-
sowań, a także stanowi surowiec do produk-
cji wapna palonego.

Wypał wapna odbywa się w piecach o różnej konstrukcji i przy wykorzystaniu różnych typów paliw. 
Proces ten wymaga dostarczenia wymaganej ilości ciepła, aby zapewnić rozkład węglanu wapnia z od-
powiednią szybkością oraz utrzymać odpowiednią reaktywność produktu. Wapno palone jest surow-
cem do produkcji wapna hydratyzowanego. 

Wcześniej rozdrobnione wapno palone poddawane jest przy użyciu wody procesowi gaszenia w urzą-
dzeniach zwanych hydratorami oraz dla uzyskania właściwej granulacji procesowi separacji. Dodając 
większe ilości wody otrzymamy ciasto wapienne lub zwiększając udział wody mleczko wapienne.

Każdy z naszych klientów 
jest wyjątkowy a jego  
potrzeby wysoce  
zindywidualizowane.  

W naszej ofercie 
dokładnie  
odzwierciedlamy  
jego wymagania.



Asphacal® TC
KORZYŚCI 
TECHNOLOGICZNE

Chroni przed uszkodzeniami 
mechanicznymi warstwę sczepną.

Zwiększa przyczepność warstw 
mineralno-asfaltowych.

Łatwa aplikacja preparatu 
za pomocą skrapiarek, polewaczek 
lub opryskiwaczy.

Natychmiastowy efekt 
i maksimum korzyści przy 
minimalnych nakładach pracy.

Ponad 12mln2 
nawierzchni pokrytej 
za pomocą preparatu 
Asphacal® TC, 
to potwierdzenie 
niezawodności 
naszej technologii.



Asphacal® TC
KORZYŚCI 

ŚRODOWISKOWE

Produkt w pełni bezpieczny 
dla środowiska.

Zachowuje w czystości sprzęt 
technologiczny poruszający się 
po nawierzchni ze skropieniem 
z emulsji asfaltowej.

Eliminuje wywożenie emulsji 
asfaltowej poza teren budowy.

Pozwala utrzymać czystość 
terenów sąsiadujących z miejscem 
budowy.



Asphacal® TC zabezpiecza emulsję asfaltową stoso-
waną podczas skropień międzywarstwowych przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz jednocześnie 
poprawia sczepność pomiędzy warstwami bitumicz-
nymi.

Zawarte w preparacie dodatki polimerowe zapew-
niają homogeniczność preparatu w całej objętości 
oraz jednocześnie ułatwiają aplikację.
Zabezpieczona w ten sposób emulsja asfaltowa 
pozostaje w miejscu aplikacji, a dzięki warstwie 
ochronnej odzież i obuwie pracowników budowy po-
zostaje czyste.

Stosowanie Asphacalu® TC chroni inwestora przed 
zanieczyszczeniem terenów sąsiadujących z budo-
wą przez wywiezioną na kołach pojazdów technolo-
gicznych emulsją asfaltową.

Asphacal® TC można stosować po utrwaleniu się 
emulsji asfaltowej. Po kilkunastu minutach od od-
parowania z preparatu wody można wprowadzać 
ciężki sprzęt i rozpocząć układanie kolejnej warstwy 
nawierzchni.

Zabezpieczenie 
emulsji asfaltowej



Programy badawcze przeprowadzone przez Eurovię na zlecenie SANEF-u oraz przez Politechnikę Świę-
tokrzyską na zlecenie Lhoist Polska sp. z o.o. wykazały, że Asphacal® TC jest preparatem w pełni bez-
piecznym  dla właściwości emulsji asfaltowej. Nie wywiera również żadnego negatywnego wpływu na 
sczepności łączonych warstw nawierzchni bitumicznych, a w wielu przypadkach znacząco ten parametr 
poprawia. Wyniki z w/w programów badawczych potwierdzają również badania przeprowadzone przez 
niezależne laboratoria drogowe i wewnętrzne laboratoria firm wykonawczych takich jak np. SKANSKA. 
Badania prowadzone były w oparciu o próby pobrane z odcinków testowych przy wykonawstwie, których 
zastosowano preparat Asphacal® TC.

Uwagi do rodzaju skropienia:

(2) – ilość oraz rodzaj emulsji (1) plus 250g/m2 Asphacal® TC 
w stosunku 1:9 (preparat : woda)

(3) – ilość oraz rodzaj emulsji (1) plus 250g/m2 Asphacal® TC 
w stosunku 2:8 (preparat : woda)

(4) – ilość oraz rodzaj emulsji (1) plus 250g/m2 Asphacal® TC 
w stosunku 3:7 (preparat : woda)

skropienie konwencjonalne
skropienie z Asphacal® TC

Wyniki badań z odcinka próbnego przeprowadzone przez Skanska S.A.

45-60% 
wzrost 

sczepności 
na podstawianie przytoczonych badań

Nr próbki Rodzaj skropienia Średnica próbki,
mm

Siła ścinająca,
kN

Droga ścinania,
mm

Naprężenie
ścinające,τ, MPa

Sztywność
ścinania, S, kN/mm

1 K

2 K

3 K

4 K

1 S

2 S

3 S

4 S

0,26 kg/m2

K1-50 (1)

(2)

(2)

(3)

(4)

94

8,7

12,0

11,1

10,9

16,5

16,7

18,2

17,3

2,3

2,7

2,3

2,5

3,5

3,1

3,7

3,4

1,25

1,73

1,60

1,57

2,38

2,41

2,62

2,49

3,8

4,4

4,8

4,4

4,7

5,4

4,9

5,1



Asphacal® TC jest koncentratem, któ-
ry stosuje się w formie rozcieńczonej 
z wodą. W zależności od krotności roz-
cieńczenia wydajność z 1m3 preparatu 
mieści się w granicach od 25000 – 50000 
m2. Przed aplikacją należy pamiętać o do-
kładnym wymieszaniu powstałej wodnej 
zawiesiny, aż do uzyskania homogenicz-
nego roztworu.

Szybki i łatwy w aplikacji
Rozcieńczalny z wodą
Bezpieczny dla emulsji 
asfaltowej

Asphacal® TC
STOSOWANIE  
PREPARATU



Asphacal® TC
Typowe rozcieńczania 
z wodą

Źródło: Program badawczy Politechniki Świętokrzyskiej wykonany 
dla Lhoist Polska. Wartości wytrzymałości na ścinanie w zależno-
ści od rozcieńczenia zależne są od porowatości i rodzaju warstwy 
bitumicznej, precyzji urządzenia dozującego oraz warunków at-
mosferycznych.

Połączenie 
z emulsją
asfaltową; 

Połączenie 
z emulsją
asfaltową 

i Asphacal® TC
(1:9) 

Połączenie 
z emulsją
asfaltową 

i Asphacal® TC
(2:8)

Połączenie 
z emulsją
asfaltową 

i Asphacal® TC
(3:7)
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Nawierzchnie referencyjne
Francja 
Autrostrady:
• Société des Autoroutes du Nord et de l’Est 
de la France (SANEF): A4, A26, A1, A29, A2
• Société des Autoroutes Paris Normandie
(SAPN): A13, A29, A131
Drogi krajowe: RN104 (Etiolles, 91)
Drogi lokalne: Ring Havre, Lille Urban 
Community

Belgia
Drogi krajowe: N25

Badanie Leutner’a 20oC
Wytrzymałość na ścinanie

+ 18%

+ 46%
+ 51%



Rozcieńcz 
preparat 
z wodą w 
proporcji
odpowiedniej 
do aplikacji

Napełnij 
zbiornik 

Preparat 
gotowy
do użycia

Odczekaj 
kilka minut 
aż woda 
odparuje  
z preparatu

Możesz już
rozpocząć
układanie 
nowej
warstwy

PO 
SKOŃCZONEJ 

APLIKACJI 
WYSTARCZY
PRZEPŁUKAĆ 

SPRZĘT 
WODĄ

Aplikacja 
preparatu

Asphacal® TC dostarczany jest na miejsce budowy 
w poręcznych plastikowych kontenerach IBC o po-
jemności 1m3, w formie koncentratu. Przed użyciem 
preparatu należy go rozcieńczyć n-krotnie wodą 
w wymaganej proporcji.

Odpowiednie stężenie można uzyskać bezpośred-
nio w zbiorniku maszyny aplikującej preparat po-
przez dolanie ściśle określonej ilości wody oraz do-
kładne wymieszanie powstałej wodnej zawiesiny. 
Tak przygotowany roztwór nadaje się już do bezpo-
średniej aplikacji.



Warstwę sczepną z emulsji asfaltowej (skropienie) 
można zabezpieczyć Asphacalem® TC zaraz po tym, 
jak ulegnie ona utrwaleniu (rozpad emulsji oraz od-
parowanie wody).

Na podłoże z zabezpieczoną przez Asphacal® TC 
emulsją asfaltową można wprowadzać ciężki sprzęt 
natychmiast po użyciu preparatu. Zaleca się jednak 
odczekać do momentu odparowania z zaaplikowa-
nego preparatu wody (zwykle od kilku do kilkunastu 
minut). Układanie kolejnej warstwy nawierzchni 
drogowej możemy rozpocząć po całkowitym od-
parowaniu wody z warstwy preparatu użytego do 
zabezpieczenia. 

Nanoszenie roztworu roboczego Asphacalu® TC na 
nawierzchnie jest bardzo proste. W tym celu może-
my użyć każdej maszyny, która umożliwia uzyskanie 
wydajności nanoszenia rzędu 250 g/m2. W praktyce 
może to być każda solarka służąca w zimie do odla-
dzania dróg, jak również każda skrapiarka stosowa-
na do natryskiwania emulsji asfaltowej, polewaczka 
do wody lub standardowy opryskiwacz rolniczy.

12mln2 nawierzchni 
pokrytej mlekiem 

wapiennym Asphacal® TC,
to potwierdzenie 

niezawodności naszej 
technologii.



Logistyka 
Grupa Lhoist oferuje dostawy w dowolnie 
wybrane miejsca w Polsce. Standardowy 
czas dostawny wynosi 48h od momentu 
złożenia zapotrzebowania. Produkty do-
starczane są „just-in-time” i na wskazaną 
lokalizację. Asphacal® TC dostępny jest 
w autocysternach (25t), lub w paleto-po-
jemnikach 1m3 (1,2t).

Więcej 
z Lhoist

Wsparcie techniczne
Inżynierowie i technicy Lhoist, specjalizują-
cy się w zagadnieniach stosowania wapna 
i produktów wapienniczych, wspierają na-
szych klientów swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Doradzą Ci optymalny dobór pro-
duktu i jego aplikację z uwzględnieniem 
wymagań Twoich specyficznych procesów 
technologicznych.

Testy „polowe”
Przed zastosowaniem komercyjnym 
sprawdź nasze produktach na tzw. te-
ście polowym, który przeprowadzany jest 
w mniejszej skali na wybranym odcinku 
drogi. Nasi inżynierowie przeszkolą Cię jak 
prawidłowo wykonywać aplikację i dobio-
rą z Tobą odpowiedne proporcje rozcień-
czenia koncentratu.

NOWE INNOWACYJNE PRODUKTY

PONAD 100 LETNIE DOŚWIADCZENIE
SKOJARZONE USŁUGI

DOSKONAŁA LOGISTYKA



Asphacal® H i TC
Produkty Asphacal ® – zoptymalizowane 
pod procesy inżynierii lądowej.

1   Asphacal® H: Aktywny wypełniacz mieszany (środek adhezyjny) do mma.
2   Asphacal® TC: Zabezpieczenie warstwy sczepnej.
3   Proviacal®: Stabilizacja gruntu.



Dowiedz się więcej na: 
www.asphacal.com
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www.lhoist.pl


