
COLZUMIX ® - Haftgrund  
 
Sintetinis gruntas 

Naudojimas:  

COLZUMIX® - Haftgrund yra skaidrus, sintetinis pirminis gruntas, skirtas visiems bituminiams 
BIGUMA® siūlių sandarikliams. 
 

Savybės: 
COLZUMIX® - Haftgrund atitinka „Siūlių užpildymo medžiagų, skirtų eismo zonų dangai užpildyti, techninių tiekimo sąlygų" 
reikalavimus (TL Fug-StB 01) bei Šveicarijos standartizacijos organizacijos reikalavimus pirminiams gruntams (SNV 
671 625a). 
 
COLZUMIX® - Haftgrund pasižymi šiomis savybėmis: 

• itin geras sukibimas su beveik visais paviršiais, o ypač su asfalto ir betono paviršiais, 
• labai trumpas džiūvimo laikas, 
• itin gerai suklijuoja dulkes, 
• užtikrina, kad gerai susiklijuotų siūlės šonai ir liejamas siūlių sandariklis, 
• atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan., 
• skystas, todėl jį paprasta naudoti. 
 
Apdorojimo nurodymai: 
a) Paruošiamieji darbai: 
Užliejamos betono ir asfalto siūlės, prireikus, turi būti švariai nupučiamos su suspaustu oru arba nuvalomos su šepetine valymo 
mašina, be to, valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant vietas, kur liejamas 
siūlių sandariklis, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus. 

b) Grunto naudojimas: 
Pirminio grunto paskirtis yra suklijuoti prie betono ir asfalto konstrukcijų sukimbančias dulkes ir sudaryti tvirtai sulimpantį 
sluoksnį, kuris vėliau susijungia su siūlių sandarikliu. COLZUMIX® - Haftgrund galima užpurkšti arba užtepti ant siūlės šonų. 
Pirminis gruntas, sudarydamas plėvelę, turi uždengti visus užpildomo ploto šonus. Kai siūlė yra ant važiuojamosios dalies, 
rekomenduojama ant abiejų siūlės pusių užtepti maždaug 1 cm pločio grunto juostą. Galima naudoti tik tiek pirminio grunto, 
kad siūlėje nesusidarytų jo perteklius. 

c) Siūlių užpildymas: 
Prieš liejant sandariklį į siūlę, gruntas turi būti išdžiūvęs. Gruntas turi būti išdžiūvęs tiek, kad per jį perbraukus pirštu, pirštas 
nesušlaptų. Su Colzumix® - Haftgrund gruntu tepama siūlė turi būti nedulkėta ir sausa, tam, kad būtų užtikrinamas intensyvus 
sujungimas su betonu arba asfaltu. Sandariklio sluoksnį reikėtų lieti tiesiogiai ant išdžiūvusio grunto. Reikėtų vengti ant 
išdžiūvusio grunto susidarančių nešvarumų dėl dulkių arba vandens, nes dėl to sumažėja siūlės šonų ir sandariklio sukibimo 
tvirtumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oro sąlygos: 
Gruntą ant iš anksto apdorotos siūlės galima lieti tik esant sausam orui ir kai statybinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra yra 
didesnė nei +0 °C. 

Medžiagų sąnaudos: 
Colzumix® - Haftgrund: Grunto sąnaudos sudaro maždaug 3 % liejamo siūlių sandariklio kiekio.  
 
Laikymas: 
 
Produktą reikia laikyti tik gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Vėsiomis ir sausomis sąlygomis 
produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. 
 
Pakuotė: 
Kanistras¹:   10 ir 30 litrų 
 
Valymo priemonės: 
Prietaisai:   benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai, 
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti 
 
Pagrindiniai standartai: 
Gaminant ar užpildant siūles reikia laikytis šių standartų: 
• ZTV Fug StB 01 
 
Svarbus nurodymas: 
 
Būtina laikytis saugos duomenų lape išdėstytų reikalavimų. Jame yra informacija dėl saugumo laikant, transportuojant 
ir naudojant Colzumix® - Haftgrund. 
 
 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, 
 
Telefonas: +49 (0)2921/8907-0,    Faksas: +49 (0)2921/8907-71 ,    Internetinė svetainė: www.dga.de,      El. paštas info@dga.de     Redakcija: 01/05 
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