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TERMÉKISMERTETŐ 

mosott zúzott- és folyami kavicsból készült Mixton burkolatokról 

 

 

Közel 2 éves elkészítő és fejlesztő munka után immáron kézzel fogható egy olyan új, innovatív, 

exkluzív megjelenést biztosító stabilizált kavicsburkolat, mely teljes mértékben vízáteresztő, 

továbbá kül- és beltéren egyaránt használható.  

A MIXTON exkluzív kavicsburkolatunk egy olyan természetes, szilárd felületet alkot, amely 

egyesíti magában a vízáteresztő, légáteresztő és nagy mechanikai terhelhetőség előnyös 

tulajdonságait.  

 

 

Egyedülálló módon kiküszöböli a beton, az aszfalt és a macadam burkolatok vízzáró 

tulajdonságát és lehetővé teszi a csapadékvíz szabad beáramlását a talajba. Rugalmas 

kötőanyagának köszönhetően repedések nélkül követi az altalaj mozgását. További előnyei a 

hagyományos nem vízáteresztő burkolatokkal szemben, hogy használata során csökken a 

környezet zajterhelése, nem koncentrálja a szennyező anyagokat (olaj, szennyvíz stb.), és nem 

kerül koncentráltan csapadékvíz a csatornarendszerbe, illetve szennyvíztisztítókba. 
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Alépítmény 

Az alépítménynek vízáteresztőnek és tömörítettnek kell lenni. Az alépítmény kialakítását a 

burkolat várható terhelése határozza meg.  

 tömörsége      TRγ > 93 %  

 teherbírása     E2 > 50 MN/m2 

 oldalesése       e  2,5  % 

 vízáteresztő képessége  k > 10-3 m/s 

 +/- 2 cm-nél nagyobb hullámok a fogadó felületen nem 
lehetnek 
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Rétegrendek és burkolatkialakítások 
 

Mixton burkolat lemezszegéllyel 

 

 

 

 

 

 

 

GYALOGOS FORGALOMRA 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) 10 cm 

3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) 20 cm 

4. Termőtalaj 
 

 

GÉPJÁRMŰ FORGALOMRA 

(Szakaszos forgalom, pl. tűzoltó, locsolás) 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) 15 cm 

3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) 25 cm 

4. Termőtalaj 

 

 

PARKOLÓKHOZ, AUTÓBEÁLLÓKHOZ 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) 20 cm 

3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) 30 cm 

4. Termőtalaj 
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Mixton burkolat betonszegéllyel 

 
GYALOGOS FORGALOMRA 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) 10 cm 

3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) 20 cm 

4. Termőtalaj 

5. Betonszegély 

6. Beton 
 

 

SZAKASZOS GÉPJÁRMŰ FORGALOMRA 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) 15 cm 

3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) 25 cm 

4. Termőtalaj 

5. Betonszegély 

6. Beton 
 

 

PARKOLÓKHOZ, AUTÓBEÁLLÓKHOZ 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) 20 cm 

3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) 30 cm 

4. Termőtalaj 

5. Betonszegély 

6. Beton 
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FÁK KERETEZÉSE 

Favermek kialakítása 

 
 

 

1. Mixton vízáteresztő burkolat 4 cm 

2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 11-22 mm) 5 - 10 cm 

3. Zúzottkő teherhordó alépítmény (szemcseméret 0-32 mm) 5 - 10 cm 

4. Geotextília 

5. Laza kötőanyag nélküli réteg 5 - 10 cm szélességben 

6. Termőréteg 

7. A faverem mellett lévő burkolat vagy szegély 

 

          



 
 
 

  

  
Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva! 

7 

A Mixton burkolat felhasználás területei 
 

- Utak, kerékpárutak 

- Járdák, sétányok, gyalogos zónák 

- Nagy felületű parkolók 

- Gépkocsibejárók 

- Parképítés, tájépítészet 

- Kerti tavak és természetes vizek partkialakítása 

- Fatörzsek keretezése 

- Dekoráció, Belső építészet 
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A Mixton burkolat tulajdonságai 

 

- Hosszú élettartam 

- alacsony karbantartási igény 

- 100%-ban kipárolgásmentes 

- kötőanyaga több mint 50%-ban újrafelhasznált anyagokat tartalmaz 

- ellenáll a savas lúgos hatásoknak 

- ellenáll a gyors hőmérsékletingadozásnak és kiváló fagytűrő 

képességekkel rendelkezik 

- biztosítja a talaj szellőzését és a kipárolgást 

- korlátlan vízáteresztő képességgel rendelkezik 

- valós természetes kőhatású megjelenést biztosít 

- azonos használat mellett kisebb zajterhelést eredményez 

- nagy terhelhetőség 
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Kapcsolattartó: 

Juhász Miklós 

30/335-4502 

Mixtura Kft. 

8200 Veszprém Házgyári út 14. 

tel: 88/567-150 

Fax: 88/567-151 

e-mail: mixtura@mixtura.hu 

www.mixtura.hu 
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