
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PreBit 
Mindre damm och bättre fäste 

 



 
 

 

Teknik 
SVCs TANK-koncept står för tek-
nisk säkring av beläggningspro-
dukter för vägar och planer. Pro-
dukterna i TANK-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 TANK-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.  

PreBit 
är ett förbehandlat stenmaterial för ytbehandling på alla typer av vägar och 
planer. Med PreBit undviks problem med damm och lösa stenar till nytta 
och glädje för omgivningen, trafikanterna och yrkesarbetarna. Det åtgår 
mindre pågrusmaterial och stärker fästet mot underlaget. Ytbehandling kan 
utföras i tätorter och beläggningssäsongen kan förlängas.  
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Leveransställen 
TANK-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
 
 

TANK- serien 
• PreBit  –  för alla ytor 
• PreMac – binder och bär 

Läs vidare i produktbladen. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PreMac 
Binder och bär 

 



 
 

 

Teknik 
SVCs TANK-koncept står för tek-
nisk säkring av beläggningspro-
dukter för vägar och planer. Pro-
dukterna i TANK-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 TANK-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.  

PreMac 
är förbehandlad makadam för bärlager på alla typer av vägar och planer. 
PreMac är den bästa lösningen för mjuka, fuktkänsliga underlag. Slitlagret 
kan utgöras av allt från förseglingar till ytbehandlingar och massabelägg-
ningar. PreMac kan tillverkas med enkla utrustningar utan värme men också 
i konventionella asfaltverk.  
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Leveransställen 
TANK-produkterna levereras av SVCs samarbetspartners. Ni kan vända Er till 
 

TANK- serien 
• PreBit  –  för alla ytor 
• PreMac – binder och bär 

Läs vidare i produktbladen. 
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