
 
 

Farmfalt
 

Risikoen for nedsivning  
med forurening af miljøet til følge, er et problem, som 
let kan løses. 

Hos os kan man vælge mellem flere løsninger, der 
samtidig sikrer et jævnt og stabilt underlag.

1.  Den specielt udviklede og særdeles hold- 
 bare FARMFALT til udlægning på stabilgrus  

eller 
2.  Et ASFALTSLIDLAG, som kan udlægges på  
 bestående betonbelægninger 

I forbindelse med begge løsninger tilbyder vi også at 
udføre en tætnende emulsionsforsegling. 

Den ultimative sikring af miljøet
Med udgangspunkt i årtiers forskning og erfaring i 
belægninger, som dagligt udsættes for massiv slitage, 
temperaturudsving og belastning, har vi specialudvik-
let Farmfalt til landbruget.
Farmfalt er en særlig tæt asfaltbeton, specialdesignet 
til ensilagepladser. Tætheden opnås gennem et højt 
indhold af bitumen og en speciel, tætgraderet korn-
kurve af højværdige granitmaterialer. 
Den lette etablering gør det nemt at asfaltere eller 
forsegle både gårdspladser, tilkørselsveje eller andre 
tilstødende arealer, hvor der også måtte være risiko for 
nedsivning. 
Farmfalt opfylder Skov- og Naturstyrelsens skærpede 
krav til asfalt, der anvendes ved ensilageopbevaring.

På allerede eksisterende beton-
belægninger, kan vi tilbyde en 
alternativ løsning med et asfalt 
slidlag i mindre lagtykkelse. 
Dette sikrer mod nedsivning, 
på samme måde som Farmfalt, 
men er væsentlig billigere 
at udføre, da der allerede er 
etableret et tæt underlag for 
belægningen.

Asfalt slidlag 
til betonbelægning

I forbindelse med asfaltudlægningen udfører vi 
også beskyttelse af ensilagepladsernes betonele-
menter med emulsionsforsegling.
Den tætnende emulsionsforsegling giver ekstra 
sikkerhed mod nedsivning og kemisk påvirkning 
fra ensilagen. 

Emulsionsforsegling  

- udviklet specielt til landbruget

• modstår kemiske påvirkninger fra ensilagen

• tæt overflade udført i bestandige materialer

• lang holdbarhed og minimalt vedligehold

• let at etablere

Fordelene ved Farmfalt 

Anvendelse
• til asfaltering af pladser og silobunde for ensilage

• til asfaltering og forsegling af gårdspladser og   
 adgangsveje eller arealer med risiko for nedsivning 

• til forsegling af betonelementer på ensilagepladser  
 i forbindelse med asfaltudlægning
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Farmfalt. 
Vi sikrer det gode  
miljø på landet.

Hovedkontor:  
Peab Asfalt A/S 
Nørreskov Bakke 1  •  8600 Silkeborg
Telefon 8722 1500  •   Fax 8722 1501  •  info@peabasfalt.dk

Region Nord: 
Egelundvej 3   •   8800 Viborg
Telefon 8727 5030

Region Midt:  
Dortheasvej 11-13   •  7171 Uldum
Telefon 7567 8355

Region Syd:  
Mads Clausens Vej 6  •  6360 Tinglev
Telefon 7466 2444

Region Øst:    
Nordhavnsvej 2  •  4600 Køge
Telefon 5664 6800

Specialafd.:   
Mekuvej 1  •  7171 Uldum
Telefon 7640 1220

Fræseafd.:  
Dortheasvej 11-13  •  7171 Uldum
Telefon 7567 8355

Vejmarkering:  
Dortheasvej 11-13  •  7171 Uldum
Telefon 7567 8355
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