
 
 

Siūlių sandariklis B I G U M A ® - KV 1 
 
 

Produkto aprašymas 
BIGUMA® - KV 1 yra dvikomponentė ilgai elastinga išliekanti sandarinimo masė, pagal DIN 18 540-F ir ISO 11 600, 
naudojama statant antžeminius ir požeminius statinius, netaikant papildomos cheminės ar biologinės apkrovos. 
Maksimali mechaninė apkrova siekia iki 25 % siūlės pločio. BIGUMA® - KV 1 atspari atmosferos poveikiui, kai 
temperatūrų diapazonas siekia nuo -50 °C iki +100 °C. Siūloma įsigyti BIGUMA® - KV 1 GG stabilios konsistencijos 
produktą ir BIGUMA® - KV 1 PG pilamos konsistencijos produktą. Produkto spalvos: juoda ir pilka. 
 

Taikymo sritys 
Antžeminiuose statiniuose kartu su COLZUMIX® - Primer CP-G tampriosioms siūlėms sandarinti betone, mūre ir 
dirbtiniuose akmenyse, o ypač tarp surenkamų fasadų konstrukcijų iš betono bei durų staktų iš medžio, stiklo, metalo, 
plastiko ir mūro jungiamosioms siūlėms sandarinti. Požeminiuose statiniuose: sandarinti siūles, esančias tarp statybinių 
betoninių elementų, ir ką tik išpjautas arba šlifuotas (ne specialiai pagamintas!)  siūles asfalto paviršiuje, kuris 
veikiamas mechaninės apkrovos, per jį važiuojant arba einant, kai statybinių elementų judėjimas priklauso nuo 
temperatūros ir atmosferos poveikio lyjant, sningant ir pan. 
Liejamos konsistencijos sandariklį galima naudoti, kai siūlės nuolydis yra 3 %. BIGUMA® - KV 1 nenaudojamas 
sandarinti tokias siūles, kurios tūri būti sandarinamos laikantis Vokietijos vandens režimo reguliavimo įstatymo 19 I 
straipsnio nuostatų. 

Rekomenduojamas BIGUMA® - KV 1 apdorojimo metodas 

Prieš apdorojimą reikia užtikrinti, kad bus laikomasi leistinų siūlių išmatavimų, ir kad siūlių šonai atitiks jungiamąsias 
statybines konstrukcijas. 
Sandarinamos siūlės turi būti švarios, nedulkėtos, ant siūlių neturi būti riebalų, birių granulių, tinko likučių ir pan. 
Apdorojimo temperatūra (matuoti prie statybinės detalės!) turi būti ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +40 °C ir 
bent 3 K aukštesnė nei tirpimo temperatūra. 
Prieš sandarinant požeminės statybos statinius, sugeriantys, akmenuoti paviršiai turi būti gruntuojami COLZUMIX® - 
Primer CP-P, (užtepant teptuku) ar COLZUMIX® - CP-S (purškiant) arba COLZUMIX® - Primer CP A (specialiai 
naudojami asfaltbetoniui). Prieš sandarinimą, nesugeriantys pagrindai, pavyzdžiui, stiklas, metalas, klinkeris 
(glazūruotas) ir plastikai (išskyrus PE ir PP) turi būti gruntuojami gruntu COLZUMIX® - Primer CP-G. Pirminiai 
gruntai gruntuojami ant sauso pagrindo (maks. 4 % likutinės drėgmės) ir turi šiek tiek prasivėdinti, prieš tepant 
sandarinimo masę. 

Vėdinimosi laikas (priklausomai nuo temperatūros): 

COLZUMIX® - Primer CP-G nuo 10 min. iki 30 min. 
COLZUMIX® - Primer CP-P nuo 30 min. iki 2 val. 
COLZUMIX® - Primer CP-S nuo 30 min. iki 2 val. 
COLZUMIX® - Primer CP-A nuo 2 val. iki 4 val. 
 

Siekiant nustatyti tinkamą gylį ir norint išvengti trijų šonų sukibimo, siūlės užpildomos užspaudimo būdu. Antžeminėje 
statyboje tam tinka apvali putplasčio medžiaga PE (polietilenas) arba PU (poliuretanas) pagrindas, taip pat tinka 
mineralinės vatos juostos. Antžeminėje statyboje naudojama tik PE apvali medžiaga, uždaromis poromis. Jei toks 
užpildymas neįmanomas, siūlės pagrindas gali būti padengiamas skiriamąja medžiaga, pavyzdžiui, PE plėvele arba 
silikoniniu popieriumi. 
Sandariklio BIGUMA® - KV 1 GG komponentai A ir B (bendra pakuotė) turi būti bent 5 min. maišomi tinkamais įtaisais 
(lėtai veikiančiu gręžtuvu su specialiu maišytuvu), kol neliks skirtingų spalvų juostų. Apdorojant atskirose pakuotėse 
esančius liejamus sandarinimo medžiagos BIGUMA® - KV 1 PG komponentus, B komponentas įpilamas į kietiklio 
flakoną ir tada įpilamas A komponentas, bei 5 min. maišoma mentiniu maišytuvu, kol nelieka skirtingų spalvų juostų. 
Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad pilant ir maišant į masę nepatektų oro. 
Sandarinimo masė įpilama į siūlę ir stabilios formos sandarinimo masė glaistoma glaistykle, paviršiaus išlyginimo 
įrankiu ir pan. Pilamos konsistencijos sandarinimo masė išsilygina savaime. 
Apdorojant gali iškilti oro burbuliukai, kurie, glaistant lengvais judesiais, turi būti pašalinti nuo paviršiaus. 
 Sandarinimo masės temperatūra prieš maišymą turi siekti mažiausiai +10 °C 

Laikymas 



 

Sausomis sąlygomis, iki 25 °C, uždaroje originalioje pakuotėje sandarinimo masę galima laikyti iki 12 mėnesių.  

 

Utilizavimas 
Sukietėjęs siūlių sandariklis BIGUMA® - KV 1 yra buitinės atliekos. Atskiri komponentai A ir B yra specialios atliekos 
ir turi būti utilizuojamos pagal atliekų kodą 080406 (klijai ir sandarinimo masės, kurių sudėtyje nėra halogenintų 
tirpiklių). Visai tuščios pakuotės (Laikytis VCI pakuočių ištuštinimo nurodymo) gali būti nemokamai utilizuojamos KBS 
surinkimo punktuose, kliento Nr. 00130. (Prašyti surinkimo punktų sąrašo) 

Jei naudojant sandariklį pasikeis faktinės naudojimo ir darbo sąlygos bei naudojamų medžiagų įvairovė, tai 
nesuteikiama teisė teikti pretenzijas dėl atsakomybės už šiuos duomenis. Didžiausia tikimybė išvengti klaidų yra 
atlikti bandymus, siekiant nustatyti, ar tam tikra medžiaga yra tinkama naudoti atitinkamam tikslui. 
 

Techniniai duomenys  

 BIGUMA® - KV 1 GG BIGUMA® - KV 1 PG 
Polimerai Polisulfidas Polisulfidas 
Apdorojimo laikas mažiausiai 2 val. mažiausiai 2 val. 
Kietėjimas apie 24 val. priklausomai nuo 

temperatūros ir oro drėgmės 
apie 24 val. priklausomai nuo temperatūros ir 

oro drėgmės 
Maks. leistina 
deformacija 

25% siūlės pločio 25% siūlės pločio 

Susitraukimas jokio jokio 
Maišymo santykis 100 : 8 svorio dalys 100 : 8 svorio dalys 
Šoro A kietumas apie 20 apie 15 
Modulis esant 100% 
tempimuisi (+23 °C) 

apie 0,3 N/mm2 apie 0,2 N/mm2 

Standartinės spalvos pilka, juoda pilka, juoda 
Konsistencija stabili, glaistoma liejama, savaime išsilyginanti 
Pakuotė Bendra komponentų A ir B pakuotė Komponentai A ir B supakuoti atskirai 
 Baltos skardinės po 2,5 l Baltos skardinės  po 4,0 l  

Balti skardiniai kibirai po 10,0 l 
 Baltos skardinės, dėžėje po 4 vnt. Baltos skardinės, dėžėje po 4 vnt.  

Balti skardiniai kibirai (Kombi pakuotė) 
 be išorinės transportavimo pakuotės 

 
 
 
 
 
 
Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo 
sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei 
turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“. 
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