BIGUMA® - STRIP SP
Polimerais modifikuota bituminė sandarinimo juosta
Naudojimas:
BIGUMA® - STRIP SP yra naudojama atviroms siūlėms ir plyšiams iki 5 mm pločio sandarinti tiesiant asfalto kelius. Juosta
dengia siūles ir plyšius ir užkerta kelią svetimkūniams bei paviršiaus vandeniui prasiskverbti į dangą.
BIGUMA ® - STRIP SP dažniausiai naudojama tiesiant antrinės svarbos kelių ir miestų kelius, o taip pat pėsčiųjų ir dviratininkų
takus.
Savybės:
BIGUMA® - STRIP SP pasižymi šiomis savybėmis:
• šaltas apdorojimas, paprastas naudojimas,
• mažus dangos pažeidimus galima greitai sutvarkyti,
• gali būti perdengiama asfaltbetonio mišiniu,
• itin atspari senėjimui, nes naudojami polimerais modifikuoti bitumai,
• atspari vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.,
• bituminė statybinė medžiaga užtikrina paprastą perdirbimą.
Apdorojimo nurodymai:
Apdorojami siūlės/plyšiai turi būti sausi ir be pašalinių birių dangos likučių. Abi pažeistos vietos puses reikia padengti gruntu
COLUMIX® - VfB. Grunto kiekis priklauso nuo pagrindo, tačiau bet kuriuo atveju negalima naudoti per daug grunto. Išdžiūvus
gruntui, BIGUMA® - STRIP SP juosta išvyniojama ir nestipriai prispaudžiant užtiesiama ant plyšio. Atskiriamasis popierius
nuimamas, tada dangos paviršius apibarstomas smulkintu smėliu, kad būtų šiurkštesnis ir BIGUMA® - STRIP SP juosta
prispaudžiama volu.
Pastaba:
Jei temperatūra žemesnė nei 10 ºC, juosta stipriau prisiklijuos asfalto dangą šiek tiek pašildžius dujine liepsna.
Pakuotė:
Storis:
Rulono ilgis:
Rulono plotis:

apie 3 mm
5m
30 ir 50 mm (standartas)

Pakuotės:
30 mm x 5 m
50 mm x 5 m

8 rulonai/dėžė
6 rulonai/dėžė

Laikymas:
Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių.
Valymo priemonės:
Prietaisai:
Esant sąlyčiui su oda:

benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai;
pasta rankoms plauti.

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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