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Példák a zúzalékvázas masztixaszfalt keveréktípusok megnevezésére: 
 SMA 11 (mF) 45/80-60 
 SMA 8 (mF) 50/70, „x” modifikálószerrel. 

4. AZ ALAPANYAGOK KÖVETELMÉNYEI 

Az aszfaltkeverékek gyártásához jelen fejezet szerinti alapanyagokat lehet felhasználni. 

4.1. Kötőanyag 
Kötőanyagként az útépítési alkalmazású polimerrel modifikált bitumenek közül az ÚT 2-3.502 (e-UT 
05.01.22):2007 szerinti 45/80-60 és 25/55-65 jelű fokozatok használhatók fel. 

Az aszfaltkeverék gyártásához jelen előírás 4. táblázata alapján a felhasználható bitumen fokozatát a meg-
rendelő határozza meg. Ennek hiányában a kötőanyag típusát a vállalkozó választja meg. 

Az aszfaltkeverék bitumenjének modifikálása céljából az aszfalt gyártásánál is felhasználhatók modifikáló-
szerek a 4.6. pont szerint. 

A gyártó a termék szállítói megfelelőségi nyilatkozatán az aszfaltkeverék típusjelének megadása mellett 
köteles megadni a bitumen jelét is.  

4.2. Töltőanyag 
Töltőanyagként mészkőliszt és a keverőgép által elszívott – legfeljebb csak a képződés arányában vissza-
adagolt – saját töltőanyag (exhausztor por) használható fel. A mészkőliszt feleljen meg az ÚT 2-3.602 (e-UT 
05.01.13):2008 útügyi műszaki előírásban megadott követelményeknek. 

4.3. Homok 
Homokként csak zúzotthomok termékek használhatók fel, az ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12):2008 útügyi 
műszaki előírás szerinti alábbi termékek: 
 NZ 0/2 termékjelű, GF85, f10 
 NZ 0/4 termékjelű, GA85, f10 

A zúzotthomokok 2,0 mm-es szitán fennmaradó része az aszfalt kőanyagkeverékében zúzott kőanyagnak 
minősül. 

4.4. Kőanyagok 
Kőanyagként csak zúzottkő termékek használhatók. A felhasználható zúzottkő termékek az 
MSZ 13 043:2003 szabvány, illetve az ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12):2008 útügyi műszaki előírás szerinti 
fizikai tulajdonságok tekintetében elégítsék ki az 1. táblázatban foglalt követelményeket. 

A zúzalékvázas masztixaszfalt keverékek gyártásához a 2. táblázatban felsorolt, ÚT 2-3.601-1 (e-UT 
05.01.12):2008 szerinti zúzottkő termékek használhatók fel. Ezen termékek szemszerkezeti követelményeit 
az ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12):2008 útügyi műszaki előírás részletezi. 

A zúzalékvázas masztixaszfalt keverékeinek gyártásához használt KZ-termékek esetében a polírozódási 
ellenállás követelménye: PSV50 

 

1. táblázat – Fizikai követelmények 
A zúzalékvázas masztixaszfalt réteg megnevezése Fizikai követelmények, legalább 

SMA kopóréteg LA20, MS18 

 


