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BOHEMIX® 

NOVÁ GENERÁCIA CESTNÝCH OPRÁV ZA STUDENA 
A ZAPRACOVANIA KANALIZAČNÝCH POKLOPOV 

 
CHARAKTERISTIKA 
BOHEMIX®je obaľovaná asfaltová zmes, ktorú je možné dlhodobo skladovať a je ideálna pre 
rýchle a kvalitné opravy rôznych druhov asfaltových alebo betónových povrchov.  
BOHEMIX® je možné skladovať minimálne 2 roky a to i voľne uložený, bez toho aby došlo 
k narušeniu  jeho vlastností alebo kvality. Oprava s BOHEMIX® je odolná voči vode. 
Opravované miesto nie je potrebné vopred nejako zložito pripravovať, nanášať penetračné 
nátery a pod.  Po aplikácii odpadá náročné utesňovanie škár.  
BOHEMIX®   tesne priľnie k okolitým materiálom, je stále pružný a nepraská.  
BOHEMIX®  neobsahuje prchavé ani nebezpečné látky. Špeciálne vlastnosti BOHEMIX® 
zabezpečujú aditíva Macfix® pre modifikované asfalty. 
 
 

VÝHODY 
 
+ OKAMŽITÉ POUŽITIE 

 BOHEMIX® charakterizuje vynikajúcu spracovateľnosť i v extrémnych podmienkach 
do -10 °C 

 Opravu zmesou BOHEMIX® nie je potrebné dodatočne zasypávať. Okamžite po 
zhutnení je možné miesto opravy uvoľniť k cestnej premávke 

 
+ VYNIKAJÚCE VLASTNOSTI 

 Sú dosiahnuté vďaka ekologickým aditívam Macfix® obaľujúcim zrno kameniva 
s asfaltom ochrannou vrstvou, ktorá je narušená až po zhutnení a tým dochádza 
k reakcii postupného vytvrdenia do stavu stálej pružnosti 

 BOHEMIX® reaktivuje okolitý asfalt a tým vznikne vodoodolný spoj. 
 
+ JEDNODUCHÁ POKLÁDKA 

 BOHEMIX® veľmi dobre reaguje už pri malej miere zhutnenia, a preto je možné túto 
zmes hutniť ručným utlačovadlom. V prípade rozsiahlejšej opravy odporúčame použiť 
vibračné dosky 

 Miesto opravy nie je nutné frézovať a ďalej  nejak upravovať pracovnú škáru 
 

FAQ 

Ako vlastne BOHEMIX® funguje? Zhutnením ručným utlačovadlom, prípadne pomocou vibračnej 
dosky dochádza k čiastočnému vytvrdeniu. Tento proces ďalej pokračuje vplyvom následného 
mechanického zaťaženia. Pokiaľ je opravené miesto ihneď uvoľnené k cestnej prevádzke, tento 
proces vytvrdzovania nastáva okamžikom týchto vplyvov. Taktiež k vytvrdeniu prispieva aj okolitý 
prach a nečistoty. 
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Ako pripravím BOHEMIX® pred začiatkom použitia ? BOHEMIX® je okamžite pripravený k použitiu. 
Pre jednoduchú prácu s BOHEMIX® je možné vrece pred otvorením postaviť na hranu a 1-2 krát vrece 
otočiť. U voľne loženého BOHEMIX® stačí vrchnú vrstvu cca 2 cm premiešať s ostatným materiálom. 
 
Čo keď nespotrebujem všetok BOHEMIX® ?  Nič sa nedeje, dlhá skladovateľnosť materiálu  zaručuje, 
že je možné ho následne použiť  aj pre iný druh opravy. Vrece  nemusí byť uzatvorené. 
 

DIAĽNICE A CESTY I. TRIEDY 
BOHEMIX®, modifikovaná asfaltová zmes je úspešne využívaná pri 
pravidelných, ako aj plánovaných opravách betónových 
a asfaltových diaľničných úsekov, v správe Národnej diaľničnej 
spoločnosti. Materiál nevyžaduje žiadne technologické prestávky,  
a preto je doba uzávierok ciest a diaľníc skrátená na minimum. Pri 
plánovaných opravách je jednoduchosť realizácie faktorom, ktorý 
výrazne znižuje aj cenu opravy. Vlastnosti materiálu umožňujú 
mnohostranné využitie, napríklad pri kombinácii pôvodných 
materiálov vozoviek, ako napríklad kombinácia betón, asfalt a kov.  
 

CESTY II. A III. TRIEDY 
Komunikácie v správe krajov, tvoria veľmi významnú sieť 
komunikácií, ktoré v minulosti neboli dimenzované na dnešné 
požiadavky dopravy. Nedostatočne únosné podkladové vrstvy sú 
tiež dôsledkom vzniku výtlkov a iných lokálnych porúch. BOHEMIX® 
modifikovaná asfaltová zmes je pružný materiál a to je veľkou 
výhodou pri ďalšom pohybe podkladovej vrstvy. BOHEMIX® 
umožňuje správam a údržbám komunikácií riešiť tieto poruchy 
celoročne bez uzávierky kontinuálnym spôsobom. 
 

OBECNÉ KOMUNIKÁCIE 
Starostovia miest a obcí využívajú BOHEMIX® pri opravách 
komunikácií vo vlastnej správe. Tieto komunikácie sú obvykle 
v stave, ktorý si vo veľa prípadoch vyžaduje celkovú rekonštrukciu. 
Avšak obmedzené finančné prostriedky umožňujú len lokálne 
vysprávky. Systém použitia asfaltovej zmesi BOHEMIX® je ideálnym 
riešením na tieto opravy, ktoré sú finančne nenáročné a je možné 
ich realizovať celoročne aj pre jednotlivé opravy. Starostovia môžu 
tieto opravy  realizovať svojpomocne vlastnými pracovníkmi.  

 

VODOVODY A KANALIZÁCIE 
BOHEMIX® modifikovaná asfaltová zmes je úspešne využívaná 
vodohospodárskymi spoločnosťami pri opravách a výstavbe 
kanalizačných vpustí a zapraveniu povrchov. Hlavná výhoda je 
rýchlosti aplikácie, okamžité otvorenie prevádzky  ako aj plánovanie 
jednotlivých prác bez uzávierok. Tak ako pri diaľničných opravách je 
pre vodohospodárov veľmi dôležitá aplikácia na kombináciu 
materiálov asfalt, betón, kov, alebo kompozit. 
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LESNÉ CESTY A PARKY 
Slovenská republika je prekvapivo popretkávaná rozsiahlou  
sieťou spevnených vozoviek vedúcich cez lesy. Tieto cesty sú 
prevažne využívané k preprave vyťaženého dreva. Jedná sa 
o vozovky pre jedno vozidlo, kde uzávierka takejto komunikácie je 
veľmi komplikovaná. BOHEMIX® modifikovaná asfaltová zmes je 
využívaná k lokálnym opravám týchto ciest a to hlavne z dôvodu 
vysokej únosnosti materiálu, možnosti aplikácie na nestabilné 
podložie, rýchlosť aplikácie a hlavne ekológiu. Použité materiály 
neobsahujú žiadne prchavé alebo nebezpečné látky, ktoré by  boli 
nebezpečné napríklad pre  
blízke vodné toky. Pre podobné účely je materiál tiež využívaný  
pri opravách chodníkov v mestských parkoch. 
 
 

KOĽAJOVÁ DOPRAVA 
Významnú dopravnú sieť tvorí koľajová doprava, ktorá je 
každodennou prevádzkou extrémne zaťažovaná. Je tvorená 
prevažne betónovými panelmi a asfaltovými zmesami, prípadne 
liatymi asfaltmi. Opravy týchto komunikácií sú vďaka pohybom 
veľmi komplikované. BOHEMIX® aj tu vynikajúcim spôsobom plní 
svoju úlohu a to vďaka pružným vlastnostiam, rovnako ako na 
diaľniciach. Vo väčšine prípadov sa pri oprave koľajových 
komunikácií postupuje lokálne. Technologický postup pri aplikácii 
BOHEMXU® spĺňa maximálne požiadavky pri tých opravách.  
 
 
 

CHODNÍKY 
Na bežné opravy chodníkov je BOHEMIX® používaný na aplikáciu 
asfaltovej vrstvy prechodov, zdvihnutie vodárenských, 
plynárenských poklopov a samozrejme na opravu výtlkov. 
 
 
 
 
 
 

AREÁLY A SÚKROMNÉ OBJEKTY 
V areáloch a súkromných objektoch, na  miestach kde je poškodený 
asfaltový, alebo betónový kryt, je možné vykonať opravu 
BOHEMIX® svojpomocne v akomkoľvek ročnom období. 
Opravované miesto sa takto chráni a predchádza sa tak 
rozširovaniu poškodení. BOHEMIX® je v areáloch používaný na 
doplnenie medzi betónové panely.  
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POSTUP A VÝHODY ZAPRACOVANIA 
 
Z podkladu je nutné odstrániť hrubý voľne ležiaci materiál a stojatú vodu. 
Ďalšia úprava krajov poškodeného miesta pred jeho vyplnením  frézovaním, 
alebo orezaním  nie je nutná 
 
 
Následne sa do miesta opravy aplikuje BOHEMIX®. Je  nutné zaistiť, aby bolo 
miesto opravy vyplnené rovnomerne 
 
 
Pri opravách hlbších výtlkov a trhlín v asfalte, odporúčame BOHEMIX® 
aplikovať postupne vo viacerých vrstvách,  cca po 40 mm hrúbky. Pre 
zhutnenie je dostačujúce použiť ručné utlačovadlo, prípadne vibračné dosky.  
 
 
Po zhutnení odporúčame, aby bolo miesto opravy uvoľnené k cestnej 
premávke 

 Ďalšie výhody: 
 BOHEMIX® aj po vytvrdení zachováva čiastočnú pružnosť, dokonale sa prispôsobí kontúram 

výtlku, a tak zaistí rýchlu opravu 
 Stupeň a rýchlosť vytvrdzovania závisí na okolitej teplote, hrúbke nanesenej vrstvy 

a náročnosti cestnej prevádzky 
 Miesto opravy po vyplnení už nie je nutné zasypávať 
 BOHEMIX® je možné spracovávať pri teplotách od -10°C do +45°C. To znamená že je 

rezidentný voči mrazu, vlhkosti a vysokej teplote ovzdušia. 
 

DODÁVKA, SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA 
 Je dodávaný v hrúbke zrna 0,5 a 0,8 mm. Dostupný vo vreciach, alebo voľne uložený 
 Môže byť voľne skladovaný počas 2 rokov bez straty kvality. 
 Neobsahuje decht, a je 100% recyklovateľný, to znamená šetrný k životnému prostrediu. 

 

VÝDATNOSŤ – Priemerná hrúbka vrstvy BOHEMIX® 

 
Výrobca:                   Made under Liicense using Macfix® technology from Macismo 

International Ltd.  
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