
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KALLfix 
Lagar så det håller 

 



 
 

Teknik 
SVCs KALL-koncept står för tek-
nisk säkring av kallblandade be-
läggningsprodukter för vägar och 
planer. Produkterna i KALL-
serien uppfyller kraven på bär-
förmåga och stabilitet för avsedd 
funktion. SVC förmedlar behöv-
liga resurser och den kompetens 
inom tillverkning, utläggning och 
provning som krävs. Det garante-
rar att produktionen genomförs 
med bästa tillgängliga kunskap 
och teknik.  
 

Miljö 
SVCs KALL-serie uppfyller kra-
ven på kretsloppsanpassning och 
miljösäkrade komponenter. Pro-
dukterna har genomgått kontroller 
som säkerställer kraven på hänsyn 
mot hälsa och miljö. SVC förmed-
lar hela kedjan av miljöundersök-
ningar. SVCs långa erfarenhet av 
vägbyggande och materialprov-
ning garanterar korrekta och 
kompetenta bedömningar.  
 

 KALLfix 
är en lagringsbar lagningsmassa för lågtrafikerade gator, vägar och planer. 
KALLfix används för permanenta lagningar under lätta belastningar och 
som tillfälliga lagningar på medeltrafikerade ytor. Massan lämpar sig sär-
skilt väl som lagningsmassa på besvärliga underlag.  
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Leveransställen 
KALL-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
 

KALL- serien 
• KALLfix – för mindre lagningar 
• KALLflex – för större lagningar och beläggning av ytor 
• KALLrec – beläggning för lågtrafikerade vägar 

 
Läs vidare i produktbladen. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

KALLflex 
Lagar och belägger 

 



 
 

Teknik 
SVCs KALL-koncept står för tek-
nisk säkring av kallblandade be-
läggningsprodukter för vägar och 
planer. Produkterna i KALL-
serien uppfyller kraven på bärför-
måga och stabilitet för avsedd 
funktion. SVC förmedlar behöv-
liga resurser och den kompetens 
inom tillverkning, utläggning och 
provning som krävs. Det garante-
rar att produktionen genomförs 
med bästa tillgängliga kunskap 
och teknik.  
 

Miljö 
SVCs KALL-serie uppfyller kra-
ven på kretsloppsanpassning och 
miljösäkrade komponenter. Pro-
dukterna har genomgått kontroller 
som säkerställer kraven på hänsyn 
mot hälsa och miljö. SVC förmed-
lar hela kedjan av miljöundersök-
ningar. SVCs långa erfarenhet av 
vägbyggande och materialprov-
ning garanterar korrekta och kom-
petenta bedömningar.  
 

 KALLflex 
kan förvaras i upplag och läggs på låg- och medeltrafikerade vägar och 
planer. KALLflex passar bra både till permanenta lagningar och hel-
täckande beläggningar på mindre vägar. Massan kan hanteras året runt. 
 

Leveransställen 
KALL-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
 
 

KALL- serien 
• KALLfix – för mindre lagningar 
• KALLflex – för större lagningar och beläggning av ytor 
• KALLrec – beläggning för lågtrafikerade vägar 

Läs vidare i produktbladen. 
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KALLrec 
På väg igen 

 



 
 

Teknik 
SVCs KALL-koncept står för tek-
nisk säkring av kallblandade be-
läggningsprodukter för vägar och 
planer. Produkterna i KALL-
serien uppfyller kraven på bär-
förmåga och stabilitet för avsedd 
funktion. SVC förmedlar behöv-
liga resurser och den kompetens 
inom tillverkning, utläggning och 
provning som krävs. Det garante-
rar att produktionen genomförs 
med bästa tillgängliga kunskap 
och teknik.  
 

Miljö 
SVCs KALL-serie uppfyller kra-
ven på kretsloppsanpassning och 
miljösäkrade komponenter. Pro-
dukterna har genomgått kontroller 
som säkerställer kraven på hänsyn 
mot hälsa och miljö. SVC förmed-
lar hela kedjan av miljöundersök-
ningar. SVCs långa erfarenhet av 
vägbyggande och materialprov-
ning garanterar korrekta och 
kompetenta bedömningar.  
 

 

KALL- serien 
• KALLfix – för mindre lagningar 
• KALLflex – för större lagningar och beläggning av ytor 
• KALLrec – beläggning för lågtrafikerade vägar 

Läs vidare i produktbladen. 
 

KALLrec 
består av kallblandad krossad asfalt som huvudsaklig komponent. Massan 
blir till en passande beläggning för låg- och medeltrafikerade vägar och 
planer genom SVCs tillverkningskoncept. De bästa egenskaperna för slit-
lager eller bärlager åstadkoms med miljöanpassade tillskottsmaterial . 
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Leveransställen 
KALL-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
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