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T E K N I S K A  S P E C I F I K A T I O N E R  

Hatelit installationsvägledning 
 
 

1. Transport och förvaring 
Hatelit levereras i rullar och är inpackad i pp-folie. Rullarna ska förvaras rent, plant och torrt, 
och inte staplas högre än max. 3 rullar på höjden. Rullarna ska ligga parallellt, och inte 
överlappa varandra, för att undgå skador.  
 
 
2. Förberedning av markytan 
Hatelit ska alltid installeras mellan två bitumenlager. En markyta som ej innehåller bitumen 
måste först täckas och regleras med ett bitumenlager. Sprickor och hål på upp till 3 mm 
behöver inte åtgärdas, men hål större än 3 mm repareras med bitumen efter upprensning.  
 
Den förberedda markytan sprutas med 0,4 kg/m2 bitumen. Vid användning av emulsion 
korrigeras mängden. Vid bruk av 50% emulsion används således 0,8 kg/m2 osv. Vid väldigt 
ojämna ytor ökas bitumenmängden typiskt till 0,5-0,6 kg/ m2. Vid bruk av emulsion bör 
utrullning av Hatelit först ske när emulsionen har ändrat färg från brun till svart. 

 
 
3. Installation av Hatelit  
Hatelit läggs ut på den förberedda ytan antingen manuellt med mindra rullar eller maskinellt 
med större rullar. Ett stålrör förs genom rullen och dras med hjälp av kedjor, som monteras i 
rörets bägge ändar. Vid maskinell utrullning kan det vara behov för att fästa kanten på nätet 
med söm och 30 mm spännskivor. Sömmarna sätts ca. 20 cm från kanten och var 50 cm. 
Därefter kan utrullning ske i nätets längdriktning.  
 
I längdriktningen ska överlappningen vara 25 cm och överlappning mellan körfälten ska vara 
15 cm. Överlappningen sprutas med ca. 0,15 kg/m2 bitumenemulsion. I kurvpartier läggs nätet 
så att den följer vägen genom att nätet fästs i underlaget med söm och 30 mm spännskivor. Är 
detta inte möjligt så bör mindre bitar passas in och läggas ut med överlappning. Vid kanter, 
sprickor eller annat så skärs Hatelit C med en kniv. Rullarnas bredd och längd kan också 
anpassas efter behov. 
 
Lastbilar och utläggningfordon kan köra direkt på asfaltarmeringen utan att den fastnar i hjulen 
och utan att det bildas ojämnheter i armeringen. Lastbilar får dock inte passera över en nylagd 
kladdig yta med emulsion innan infart på de ytor där det är utlagt Hatelit C. Normal trafik på 
asfaltarmeringen bör undvikas innan slitlagret har lagts ut. 
 
 
4. Utläggning av slitlager 
Utläggning av slitlager genomförs på samma sätt som vid oarmerade anläggningar. Det ska 
dock läggas ut minst 40 mm slitlager över asfaltarmeringen. Veck och vridningar i 
asfaltarmeringen får inte förekomma, och arbetsfordon bör undvika kraftiga inbromsningar, 
manövreringar och liknande.  
 

Ovanstående information/teknisk data är baserade på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar.  
Informationen omfattas i övrigt av bg Byggros ab’s gällande sälj- och leveransbestämmelser. 
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