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Vår Repasfalt används med fördel till lagning av potthål, 
borrhål, trasig betong, sprickor och utjämning av nivåskill-
nader. Asfalten är miljöanpassad. Det innebär att den bara 
innehåller vegetabiliska oljor, är helt fri från lösningsmedel 
och är tillverkad av återvinningsbara råvaror. 

Produkten levereras i säck eller hink och är enkel att 
använda. Du kan lägga den utan specialutrustning. Den 
behöver inte heller blandas, du tillför bara vatten efter att 
ha lagt ut asfalten. Produkten härdar på bara någon timme 
under normala förhållanden. Därefter kan beläggningen 
trafikeras omedelbart.

Binab har en stolt tradition av egen tillverkning som 
sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Vi började 
tillverka gjutasfalt i Stockholmsområdet redan 1875. 
Även om det är ett gammalt hantverk vi ägnar oss åt har 
det förstås hänt ett och annat sedan starten. Inte minst 
på produktsidan där vi ständigt utmanar oss själva. 

Tradition och  
innovation  
sedan 1875

Gjutasfaltverket, laboratoriet och verkstaden
I Arlanda strax utanför Stockholm ligger Binabs eget gjutasfaltverk. Det är här 
vi producerar alla våra gjutasfaltprodukter för till exempel hus, broar och  
parkeringshus. Vårt asfaltverk är certifierat med 2+ enligt Trafikverkets högt 
ställda krav. Leverantörer som Nynäs, Nordkalk och Ballast bidrar med råvaror 
till produktionen.

För att kunna göra löpande produktionskontroller har vi placerat vårt 
 laboratorium i nära anslutning till asfaltverket. Maskinservice utförs i vår 
 verkstad som även den ligger i närområdet.

Binabs produktfabrik
Vår produktfabrik ligger ett stenkast från gjutasfaltverket ute på Arlanda. Här 
tillverkar vi våra populära primrar, kantstensklister, fogmassor och diverse 
bitumenbaserade specialprodukter. I fabriken har vi bland annat haft nöjet att 
producera och leverera produkter till spännande internationella projekt som 
Sheraton Hotel i Addis Abeba i Etiopien samt till broisoleringar i Lettland.
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5 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Limmer H:s intelligenta uppbyggnad gör att den tål att 
exponeras för ljus. Därför kan du enkelt använda den 
på synliga ytor till detaljarbeten på tätskikt och vatten-
avvisande lager. Den fungerar utomordentligt bra som 
material för smetlister och hålkäl innan andra typer av 
tätskikt utförs. Behöver du jämna ut nivåskillnader så är 
Limmer H en utmärkt produkt. 

Används också ofta när du vill bevara den gamla 
stenfasaden på till  exempel K-märkta hus, då tillsammans 
med vår fogmassa, Nabogum. 

Limmer H är en typ av asfaltmastix som är mer 
formbar för vertikala ytor och detaljarbeten.

Hårdmastix för  
detaljarbeten

Limmer H

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 
Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Flampunkt  > 200 °C 

Självantändningstemp. > 230 °C 

Arbetstemperatur  190–230 °C 

Standardförpackning  Kartong om 25 kg  
1 pall = 40 kartonger (1  000 kg) 



616-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Isoglasyr 5 används med fördel till att skydda, förbättra 
och försegla gamla asfaltytor. Den används även för att 
skydda byggnadskonstruktioner i sur miljö, till exempel  
i Galvaniseringsindustrin. 

Isoglasyr 5 ger en mycket blank och hal yta, ypperlig 
för till exempel halkbanor. Krävs friktion måste därför 
ytan sandas av innan materialet torkat. Vill du ha en 
 tunnare och mer lättarbetad produkt kan Isoglasyr 5 
med fördel spädas med Isoglasyr 11P. 

För att försegla gamla ytor behöver du en riktigt bra produkt.
Isoglasyr 5 är en asfaltlack med processat bitumen som bas. 
Får din gamla asfalt att se ut som ny igen!

En fräsch yta blir en 
fröjd för ögat

Isoglasyr 5

Fysikaliska tillstånd  Vätska vid normal hanterings
temperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Densitet  960 kg/m3 

Flampunkt  > 23 °C 

Självantändningstemp. Ej tillämplig 

Arbetstemperatur  Kall/ouppvärmd 

Standardförpackning  1/1fat om 180 kg  
Dunk om 5 och 20 kg 



7 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Binab BL20RK är en tunnflytande och mindre snabb-
torkande primer för bland annat klistrade tätskikt av 
bitumenmattor som fungerar utmärkt i kall och fuktig 
väderlek då det kan vara svårt för emulsioner att fälla. 
Underlaget måste dock alltid vara torrt och väl rengjort. 
Du använder den som förbehandling av ytor som ska 
asfalteras och kan dessutom även användas på betong. 
Du lägger ut Binab BL20RK kall och den fäller på 12 till 24 
timmar beroende på yttertemperatur.

Binab BL20RK är en asfaltprimer som du med fördel 
 använder vid förbehandling av konstruktioner och ytor 
innan du asfalterar.

Stark förbehandling innan
asfaltläggning

Binab BL20RK

Fysikaliska tillstånd  Vätska vid normal hanterings
temperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Flampunkt  > 23 °C 

Självantändningstemp. > 200 °C 

Arbetstemperatur  Kall/ouppvärmd 

Standardförpackning  1/1fat om 180 kg  
Dunk om 5 och 20 kg 



816-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Binab PGJA är en beläggningsgjutasfalt som med fördel 
kan användas både som slityta och inbyggt tätskikt på 
exempelvis gårdar, parkeringsdäck, garagegolv och 
 ramper. 

Tack vare ytbeläggningens vatten- och diffusionstät-
het skyddas den underliggande konstruktionen emot 
salt- och fuktskador som kan bildas av nederbörd eller 
 indragen snö och salt. PGJA gjutasfalt kombineras ofta 
med tätskiktsmatta vilket ger bästa tänkbara lösning.

Sammanfattningsvis är det en mycket slitstark 
 beläggningsgjutasfalt som och har utvecklats särskilt 
för att kunna motstå tunga belastningar. Därför finns 
den även i Trafikverkets utföranden som skyddslager, 
 bindlager och slitlager.

Binab har utvecklat tätskiktssystem i decennier. Det har 
resulterat i ett antal innovativa tätskiktsprodukter för 
olika ändamål. 

Tätskiktsprodukter  
som klarar det mesta

Binab PGJA

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Densitet  2 300 kg/m3 

Flampunkt  > 165 °C 

Självantändningstemp. > 230 °C 

Arbetstemperatur  210–230 °C 

Standardförpackning  Avhämtas i transportkokare i våra 
 asfaltverk. Minsta mängd – 500 kg. 
Binab PGJA8, Binab PGJA11 kan också 
 levereras i 25 kg kartonger, ca 1000 kg 
per pall.



9 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Binapont är en bitumenbaserad spackelmassa som du
med fördel använder i förebyggande syfte för att 
jämna ut betongytor. Före spackling är det viktigt att 
underlaget rengörs och primas med asfaltlösning typ 
Isoglasyr  11P.

Därefter går det bra att lägga ut Binapont från två 
 millimeters tjocklek. Nästkommande tätskikt eller 
 beläggning applicerar du direkt när Binapont svalnat  
– ingen torktid behövs!

Resultatet? En snabb och kvalitetssäker lösning; i 
    synnerhet vid ojämnt underlag. Vid användning krävs 
 manuell omrörning eller grytor som är särskilt avsedda 
för ändamålet.

Ett jämnt underlag är ett krav för ett säkert tätskiktsmontage. 
Binapont slätar effektivt ut ojämnheter innan det är dags att 
montera tätskikt och beläggning för ett perfekt slutresultat.

Trollar bort ojämnheter  
för ett bra slutresultat

Binapont

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart

Doft Karakteristisk 

Flampunkt > 165 °C 

Självantändningstemp. > 300 °C 

Arbetstemperatur  190–210 °C 

Standardförpackning Kartong om 20 kg  
1 pall = 25 kartonger (500 kg)



1 016-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

SA Spricklagningsmassa är en kombinerad fog– och 
spackelmassa som du främst använder vid reparationer 
av mindre sprickor på betong och asfaltytor, till exempel 
gång och cykelbanor, broar och vägbeläggningar. 

Önskar du en mer hållbar slityta vid större sprickor, 
går det utmärkt att blanda massan med NXP. Du kan 
laga med SA Spricklagningsmassa året om, men se till att 
skadan är torr och ren innan arbetet påbörjas. Notera att 
produkten är temperaturkänslig och bör därför värmas  
i särskilt anpassade grytor.

Nu finns en lösning för cykelbanor som ofta spricker
vintertid. Med Binabs SA Spricklagningsmassa ger du 
sprickbildningarna en svår match.

Ge vintersprickorna i 
 cykelbanan en duvning

SA Spricklagningsmassa

Fysikaliska tillstånd Fast vid omgivningstemperatur

Form Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg Mörkbrun till svart

Lukt Karakteristisk

Flampunkt  > 200 °C

Självantändningstemp.  > 300 °C

Arbetstemperatur  150–170 °C

Standardförpackning Kartong om 13 kg 
1 pall = 30 kartonger (390 kg)



1 1 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Nabogum är en kombinerad varmfogmassa som du 
 använder vid låglutande och horisontella fogar och 
sprickor som har en begränsad rörelse, till exempel på 
broar med övergångskonstruktioner mot järn. Fogen 
eller sprickan ska rengöras och primas med till exempel 
Isoglasyr 11P innan produkten appliceras. 

Nabogum kan användas under alla årstider men 
 torkning av ytorna ska ske innan arbetet påbörjas. 
Produkten är temperaturkänslig och bör därför värmas  
i särskilt anpassade grytor.

Finns det rörelse i övergångskonstruktionen 
på broar eller betongvägar? Då är Binabs 
varmfogmassa lösningen.

Tar hand om fogar på 
broar och betongvägar

Nabogum

Fysikaliska tillstånd Fast vid omgivningstemperatur

Form Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg Mörkbrun till svart

Lukt Karakteristisk

Flampunkt  > 200 °C

Självantändningstemp.  > 300 °C

Arbetstemperatur  150–170 °C

Standardförpackning Kartong om 15 kg 

1 pall = 30 kartonger (450 kg)



1 216-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Vår populära primer Isoglasyr 11P är snabbtorkande. Den 
fäller (torkar) på 15–60 minuter beroende på yttertempe-
ratur. Tack vare dess låga viskositet tränger den väl in i 
underlaget och ökar vidhäftningen mellan underlag och 
tätskikt. 

Isoglasyr 11P är till viss del dammbindande så att 
du får en bättre vidhäftning. Med andra ord är det den 
perfekta produkten för förbehandling av olika kon-
struktioner. Notera att Isoglasyr 11P läggs ut kall.

Det nordiska klimatet har en tendens att försvåra applicering av vissa 
produkter, bland annat primrar. Isoglasyr 11P är en snabb asfaltprimer 
som har utvecklats för att kunna användas som förbehandling innan 
du lägger ut gjutasfalt eller tätskiktsmattor, oavsett väderlek.

Förbehandling innan  
tätskiktsmontage

Isoglasyr 11P

Fysikaliska tillstånd  Vätska vid normal  hanteringstemperatur 

Form  Flytande vid normal  arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk/Aromatisk 

Densitet  930 kg/m3

Flampunkt  > 32,5 °C 

Självantändningstemp. Ej tillämplig

Arbetstemperatur  Kall/ouppvärmd

Standardförpackning  1/1fat om 180 kg  
Dunkar om 5 och 20 kg  
IBC Container om 900 kg



1 3 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

BIT IO 85/25, 95/30 är oxiderad bitumen som är 
utmärkta att använda vid klistring av bitumenmattor. 
De är  utvecklade för att alltid användas tillsammans 
med kompletterande produkt då den inte är avsedd för 
att användas exponerad.

BIT IO 85/25, 95/30 lämpar sig väl för klistring av 
 cellglas. Produkten kräver ingen omrörning.

Ska du klistra bitumenmattor och cellglas? Då rekommenderar vi 
vår produkt BIT IO 85/25 eller den något mjukare BIT IO 95/30. De är 
enkla att använda och behöver inte ens röras om före användning.

Underlättar  
hållbar klistring

BIT IO 85/25, 95/30

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Flampunkt  > 200 °C 

Självantändningstemp.  > 230 °C 

Arbetstemperatur  150–170 °C 

Standardförpackning  Kartong om 20 kg  
1 pall = 25 kartonger (500 kg) 



1416-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

NXP (Nabomastix Polymer) är en gjutasfaltmastix som 
består av polymerbindemedel av SBS-typ. Den passar 
därför utmärkt för just reparation av förargliga potthål, 
sprickor samt spårbildningar i asfalt och betongbelägg-
ningar. NXP används även som vattentätt tätskikt på 
större ytor, till exempel broar och innergårdar.

Eftersom den maximala storleken på sten i NXP är fyra 
millimeter, kan mastixen rakas ut till mycket tunna skikt. 
Observera att ytan alltid ska sandas av (material med-
levereras) innan NXP:n stelnat för att erhålla god friktion 
och trafiksäkerhet. Omrörning, manuellt eller i särskilt 
anpassade grytor, krävs vid användning.

Sprickor, potthål och spårbildningar är ett ofrånkomligt 
problem i ett klimat där årstiderna växlar. Räddaren i
nöden heter NXP.

Rädda vägen  
med NXP

NXP – Gjutasfaltmastix

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Densitet  2 000 kg/m3

Flampunkt  > 200 °C 

Självantändningstemp. > 230 °C 

Arbetstemperatur  190–210 °C 

Standardförpackning  Kartong om 25 kg  
1 pall = 40 kartonger (1 000 kg) 



1 5 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

G-lim G är ett polymer-modifierat enkomponents 
gummiasfaltlim som du använder på plats för att göra 
limsträngar när du till exempel limmar betongkantsten. 
G-lim G  behöver inte röras om innan användning.

Under vintern händer det ibland att plogen tar med eller 
skadar kantstenen. Med G-lim G lagar du direkt på plats.

Limmar fast kantstenen  
direkt på plats

G-lim G

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Densitet  2 000 kg/m3

Flampunkt  > 220 °C 

Självantändningstemp. > 230 °C 

Arbetstemperatur  150–170 °C 

Standardförpackning  Kartong om 25 kg  
1 pall = 14 kartonger (350 kg) 



1 616-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

G-lim S är ett polymermodifierat enkomponents 
 gummiasfaltlim som tillexempel används inom 
 tillverkningsindustrin för betongkantsten. Då som 
 förlimning av kantstenens undersida. 

Underlätta dina servicearbeten och förlimma kantstenen.

Limmat och klart, direkt  
från fabrik

G-lim S

Fysikaliska tillstånd  Fast vid omgivningstemperatur 

Form  Flytande vid normal arbetstemperatur 

Färg  Mörkbrun till svart 

Doft  Karakteristisk 

Flampunkt  > 220 °C 

Självantändningstemp. > 230 °C 

Arbetstemperatur  170–190 °C 

Standardförpackning  Kartong om 25 kg  
1 pall = 14 kartonger (350 kg) 



17 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Visst går det att sänka koldioxidutsläppen även när 
det gäller gjutasfalt. Ett av de bästa sätten är att sänka 
 temperaturen på asfalten – något som vi ser till att göra 
både vid tillverkning och utläggning. Vårt arbete med 
 kvalitet och miljö efter ISO 14001:2004 samt  
ISO 9001:2008 pågår ständigt.

Lägre energianvändning

Det händer flera spännande saker på hållbarhetsfronten 
hos oss. Vi återvinner överbliven färskvara (till exempel 

Två saker är särskilt viktiga för oss på Binab: Att erbjuda riktigt 
bra produkter med en så liten miljöpåverkan som möjligt. En 
stor del av vårt arbete går åt till att förena de båda faktorerna.

För oss går kvalitet och  
miljö hand i hand

Vårt miljöarbete

gjutasfalt) så att den kan användas i nya projekt. Faktum 
är att den långa livslängden på produkterna är ett av våra 
starkaste miljöargument.

De senaste åren har vi även medverkat i ett innovativt 
SBUF–projekt om vaxinblandning i gjutasfalt. Projektet 
som har initierats av Gjutasfaltsföreningen i Sverige, under-
söker hur man kan sänka gjutasfaltens temperatur vid 
utläggning genom att blanda in vax. På så sätt förbättras 
arbetsmiljön för medarbetarna samtidigt som energi-
användningen minskar vid själva uppvärmningen.



1 816-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Alla som arbetar med våra produkter ska därför ha 
 erforderliga utbildningar och instruktioner och vara väl 
insatta av betydelsen och förberedelserna för respektive 
arbetsmoment. Respektera angivna arbetstemperaturer 
då överhettning drastiskt kan försämra produktens 
 egenskaper. 

Generellt för Binabs produkter gäller att alla arbeten ska utföras med 
största noggrannhet och exakthet. Tänk på att snygga och välgjorda 
utföranden ger nöjda kunder och beställare. Det är dessutom den 
 bästa reklam du och ditt företag kan få!

Arbetsbeskrivningar

För en säker och olycksfri arbetsmiljö. Skylta och säkerställ 
enligt aktuella riktlinjer. Behåll ytan avspärrad till dess 
att utläggningen svalnat. 

För produktspecifika arbetsbeskrivningar, vänligen 
 kontakta oss på info@binabnordic.se.



1 9 16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på binabnordic.se

Här var vi med! 
Med våra säkra 
produkter och  vår 
gedigna kunskap.



Turning Torso
Malmö
Entreprenör: NCC



Öresundsbron
Malmö
Entreprenör: Skanska m.fl.



Aula Medica
Karolinska Institutets aula 

Stockholm
Entreprenör: NCC



Globen
Stockholm
Entreprenör: NCC



Rotebrobron
Stockholm

Entreprenör: NCC



Kontakt: order@binabnordic.se
tel 08–632 16 01, 072–550 42 90
binabnordic.se

Tätskiktsentreprenören med drygt 140 års erfarenhet
När vi asfalterade vår första bro på 1800-talet var häst och 
vagn en vanlig syn. Sedan dess har det hänt ett och annat. 
Idag utvecklar vi moderna tätskikt och beläggningar för 
alla möjliga användningsområden. Som att reparera väg-
sprickor så att bilister och cyklister kan ta sig fram på ett 
säkert sätt till exempel. 

Varje dag renoverar vi innergårdar för att barn ska få 
leka. Ibland asfalterar vi till och med flygplatser. Som du 
förstår mellan raderna har vi ett väldigt spännande arbete. 
Kul att du har hittat våra produkter.
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