
 
PETOGODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKOG ASFALTERSKOG DRUŠTVA 
 

SEMINAR 
  

Primjena bitumenskih emulzija u cestovnim kolnicima & 

izmjene u revidiranim Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike  
 

održava se 22. rujna 2015. u Zagrebu,  
hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a 

 

PROGRAM SEMINARA 
 
09.00-09.10 Miroslav Keller:   Uvod u seminar 
09.10-09.35 Etienne le Bouteiller:   Pregled vrsta, korištenja i tehnika proizvodnje bitumenskih 

emulzija, uključujući njihov utjecaj na aspekte održivog razvoja 
09.35-10.05 Jean-Paul Michaut:  Specifična uloga emulzija u strukturi cesta  
10.05-10.35 Nicolas Pezas:  Tehnike površinske obrade: tehnologija održavanja koja ispunjava 

mnoge zahtjeve s posebnim osvrtom na kvalitetu korištenog materijala 
10.35-10.55 Pauza za kavu  
10.55-11.25 Yvon Gerbel: Kako uspješno izvesti površinske obrade: kvaliteta, oprema i 

organizacija gradilišta 
11.25-11.35 Antun Snovak: Emulzije Reclamite i CRF u konzervaciji i pomlađivanju završnih slojeva 

kolnika - karakteristike, metoda apliciranja i očekivanja  
11.35-13.55 prof. Tatjana Rukavina:  Revidirani Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike: glavne izmjene i 

dodatak za izračun odbitaka za umanjenu kvalitetu 

13.55 -  Podjela potvrda o pohađanju seminara  

 
 

BODOVI 
Sudionici seminara ostvaruju pravo na ukupno 4 boda, od toga 1 bod iz građevinsko-tehničke 
regulative.  
 

PRIJAVA I KOTIZACIJA 

Krajnji rok za prijavu sudjelovanja na seminaru je 21. rujna 2015. Broj sudionika je ograničen na 
100 i prijave za sudjelovanjem će se primati dok se ne popuni kapacitet seminara. Sudionici 
seminara registriraju se pravovremenom prijavom isključivo e-mailom na info@h-a-d.hr. Obrasci za 
prijavu sudjelovanja nalaze se na Internet stranici Hrvatskog asfalterskog društva www.h-a-d.hr u 
rubrici Petogodišnji program stručnog usavršavanja u građevinarstvu nositelja Hrvatskog 
asfalterskog društva, podrubrika Stručno usavršavanje u 2015. godini - seminar Primjena bitumenskih 
emulzija u cestovnim kolnicima & izmjene u revidiranim Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike. 
 

Članovi Hrvatskog asfalterskog društva ne plačaju kotizaciju. Svi ostali prijavljeni polaznici plačaju 
kotizaciju u iznosu od 100,00 kuna. 
 

Uplatu kotizacije za sudionike koji nisu članice Hrvatskog asfalterskog društva molimo izvršiti na 
slijedeći broj računa: 
HRVATSKO ASFALTERSKO DRUŠTVO 



Seminar Primjena bitumenskih emulzija u cestovnim kolnicima & izmjene u revidiranim Tehničkim 
uvjetima za asfaltne kolnike  
Zagrebačka banka d.d. 
IBAN: HR3923600001101500919 
SWIFT: ZABAHR2X 
Prilikom plaćanja obvezno navesti naziv tvrtke koja plaća kotizaciju i ime i prezime sudionika. 
 

Seminar je otvoren za sve inženjere iz cestovnih uprava, projektantskih tvrtki, izvođačkih 
tvrtki, nadzornih službi i ostalih konzultanata u cestovnom sektoru koji se žele stručno 
usavršavati u području cestovne infrastrukture. 
 


