
BIGUMA® - TAC 
Bituminiai klijai, skirti dangos ženklinimo žymekliams klijuoti 

Naudojimas: 
BIGUMA® - TAC yra speciali modifikuota, karštai apdorojama klijų masė, skirta dangos ženklinimo žymekliams klijuoti  
 
Savybės: 
BIGUMA® - TAC yra ypatingai modifikuoti karštai lydomi klijai (Hot-Melt). Klijų naudojimas užtikrina naudotojui optimalų, 
itin tvirto suklijavimo ir paprasto žymeklių išėmimo derinį, be to, išėmus žymeklius beveik nelieka produkto likučių. 
 
BIGUMA® - TAC pasižymi šiomis savybėmis: 
• tinkamas naudoti visais metų laikais, 
• itin geras sukibimas su beveik visais pagrindais, o ypač su asfaltu ir betonu, 
• ženklinimo žymeklius paprasta išimti mechaniniu būdu. 
 
Apdorojimo nurodymai: 
a) Klijų masės lydymasis: 
BIGUMA® - TAC iki apdorojimo temperatūros nuo 170 iki 180 °C atsargiai išlydoma lydymo katile su mechaniniu maišymo 
įtaisu ir netiesioginiu pakaitinimu bei termostatu. Klijų masės temperatūrą reikia reguliuoti termostatiškai; ji turi būti nuolat 
kontroliuojama. Reikia būtinai vengti viršyti terminės klijų apkrovos, nes dėl to tiesiogiai pakenkiama klijams gerinti naudojimų 
polimerų savybėms ir nebeužtikrinamos reikiamos klijų savybės. 
b) Reikalavimai pagrindui: 
Pagrindas turi būti švarus ir sausas. 
c) Žymeklių klijavimas: 
Klijų masė iš lydymo katilo išpilama tiksliai į reikiamą vietą. Iš karto po to žymekliai įkišami į dar karštą klijų masę ir tvirtai 
įspaudžiami, siekiant užtikrinti nepriekaištingą suklijavimą.  
 
Oro sąlygos: 
Klijų masę galima apdoroti tik esant sausam orui, ir kai statybinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra yra aukštesnė nei +5 °C. 
 
Medžiagų sąnaudos: 
BIGUMA® - TAC priklausomai nuo pagrindo savybių ir žymeklio rūšies apie 60-80 g/kiekvienam žymekliui 
 
Laikymas: 

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius.  

Pakuotė: 
klijai pateikiami plonos skardos pakuotėse1) (Hobbocks) ir transportuojami ant vienkartinių padėklų. Atskiriamasis sluoksnis ir 
Hobbocks pakuotės forma leidžia greitai, paprastai ir saugiai išimti sandariklį iš pakuotės. Išimtus blokus galima dar su galimai 
prilipusiu atskiriamuoju sluoksniu dėti į lydymo įrangą.  

Plonos skardos pakuotė:  20 kg, 
 
Valymo priemonės: 
Prietaisai:  benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai, 
Esant sąlyčiui su oda:  pasta rankoms plauti. 
 
Techniniai duomenys: 
Apdorojimo temperatūra: apie 170 – 180 ºC 
Tankis: apie 1,07 g/cm³ 
Gruntas: nereikalingas 
 
 
 
 
 

 



prie 1) Dėl tuščių baltos skardos pakuočių utilizavimo reikia kreiptis į įmonę KBS, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH, Düsseldorf. Pageidaujant bus 
pateiktas visoje Vokietijoje veikiančių KBS įmonės surinkimo punktų sąrašas. 
 

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“. 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest, 
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