
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SEMIflex 
Till stor nytta på små vägar 

 

 
 



 
 

Teknik 
SVCs SEMI-koncept står för tek-
nisk säkring av beläggningspro-
dukter för vägar och planer. Pro-
dukterna i SEMI-serien uppfyller 
kraven på bärförmåga och stabili-
tet för avsedd funktion. SVC för-
medlar behövliga resurser och den 
kompetens inom tillverkning, ut-
läggning och provning som krävs. 
Det garanterar att produktionen 
utförs med bästa tillgängliga kun-
skap och teknik.  
 

Miljö 
SVCs SEMI-serie uppfyller kraven 
på kretsloppsanpassning och mil-
jösäkrade komponenter. Produk-
terna 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.  
 

 SEMIflex 
är en flexibel asfaltbeläggning  för grusunderlag och grusvägar som be-
höver en permanent och dammfri beläggning.  Den passar speciellt bra 
på lågtrafikerade vägar. De goda egenskaperna åstadkoms med miljöan-
passade bindemedel som kräver lägre temperatur vid tillverkning och ut-
läggning till nytta för arbetsmiljön och naturen.  
 
 

              © 2016 SVC ARR               www.vagcentrum.se 

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

SEMI- serien 
• SEMIflex – slitlager för lågtrafikerade vägar 
• SEMIbase – bärlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMItop – slitlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMIrec – bär- och slitlager för medeltrafikerade vägar 

Läs vidare i produktbladen. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMIbase 
Ett bärande argument 

 



 
 

Teknik 
SVCs SEMI-koncept står för tek-
nisk säkring av beläggningspro-
dukter för vägar och planer. Pro-
dukterna i SEMI-serien uppfyller 
kraven på bärförmåga och stabili-
tet för avsedd funktion. SVC för-
medlar behövliga resurser och den 
kompetens inom tillverkning, ut-
läggning och provning som krävs. 
Det garanterar att produktionen 
genomförs med bästa tillgängliga 
kunskap och teknik.  
 

Miljö 
SVCs SEMI-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.  
 

 SEMIbase 
är ett flexibelt och stabilt asfaltbärlager under andra Mjuka Flexibla Be-
läggningar. Det behövs på meddeltrafikerade vägar och planer med lite 
större laster. De goda egenskaperna åstadkoms med miljöanpassade binde-
medel som klarar sig med lägre temperatur vid tillverkning och utläggning 
till nytta för arbetsmiljön och naturen.  
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Leveransställen 
SEMI-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
 

SEMI- serien 
• SEMIflex – slitlager för lågtrafikerade vägar 
• SEMIbase – bärlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMItop – slitlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMIrec – bär- och slitlager för medeltrafikerade vägar 

Läs vidare i produktbladen. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SEMItop 
En bra bit på väg 

 



 
 

Teknik 
SVCs SEMI-koncept står för tek-
nisk säkring av beläggningspro-
dukter för vägar och planer. Pro-
dukterna i SEMI-serien uppfyller 
kraven på bärförmåga och stabili-
tet för avsedd funktion. SVC för-
medlar behövliga resurser och den 
kompetens inom tillverkning, ut-
läggning och provning som krävs. 
Det garanterar att produktionen 
genomförs med bästa tillgängliga 
kunskap och teknik.  
 

Miljö 
SVCs SEMI-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.  
 

 

SEMI- serien 
• SEMIflex – slitlager för lågtrafikerade vägar 
• SEMIbase – bärlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMItop – slitlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMIrec – bär- och slitlager för medeltrafikerade vägar 

Läs vidare i produktbladen. 
 

SEMItop 
är en flexibel och slitstark asfaltbeläggning. Den passar utmärkt på låg- 
och medeltrafikerade vägar och planer. De goda egenskaperna åstadkoms 
med miljöanpassade bindemedel som klarar sig med lägre temperatur vid 
tillverkning och utläggning till nytta för arbetsmiljön och naturen.  
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Leveransställen 
SEMI-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEMIrec 
Varmt rekommenderad asfaltåtervinning 

 

 
 



 
 

Teknik 
SVCs SEMI-koncept står för tek-
nisk säkring av beläggningspro-
dukter för vägar och planer. Pro-
dukterna i SEMI-serien uppfyller 
kraven på bärförmåga och stabili-
tet för avsedd funktion. SVC för-
medlar behövliga resurser och den 
kompetens inom tillverkning, ut-
läggning och provning som krävs. 
Det garanterar att produktionen 
utförs med bästa tillgängliga kun-
skap och teknik.  
 

Miljö 
SVCs SEMI-serie uppfyller kraven 
på kretsloppsanpassning och mil-
jösäkrade komponenter. Produk-
terna 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.  
 

 SEMIrec 
består av återvunnen asfalt som blandats under måttlig uppvärmning.  
Den passar bra som bär- och slitlager på låg- och medeltrafikerade 
vägar. De goda egenskaperna åstadkoms med miljöanpassade bindeme-
del som kräver lägre temperatur vid tillverkning och utläggning till nytta 
för arbetsmiljön och naturen.  
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Leveransställen 
SEMI-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 

SEMI- serien 
• SEMIflex – slitlager för lågtrafikerade vägar 
• SEMIbase – bärlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMItop – slitlager för medeltrafikerade vägar 
• SEMIrec – bär- och slitlager för medeltrafikerade vägar 

Läs vidare i produktbladen. 
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