
TOK®-Band SK Drain

Bituminė juosta 
Tinklelis
Lipni juostos pusė

22 www.dziromas.lt 23

TOK®-Band SK Drain

todėl ją greitai ir saugiai galima pritvirtinti 
prie "šaltų" jungčių kraštų be dujų degiklio. 
Karščiui atsparus tinklelis yra maždaug 20 
mm aukščio.

TOK®-Band SK Drain juostos  gruntas 
TOK®-SK Primer, buvo išbandyti 
pagal TL / TP Fug-StB ir atitinka visus 
šio reglamento reikalavimus.

Lipni bituminė juosta,  skirta siūlių sandarinimui poringo asfalto 
kelio paviršiams. 

Aprašymas

"TOK®-Band SK Drain" naudojamas 
poringojo asfalto kelių paviršių formavimui.  
Dėl puikių medžiagų savybių ir specialaus 
skerspjūvio, 

kurio apatinė dalis yra vandeniui 
pralaidi, garantuojamas ilgaamžis 
sandarumas.. 

Be to, tinklelis užtikrina, kad vanduo lengvai 
nutekėtų žemiau dangos paviršiaus.

"TOK®-Band SK Drain" yra aukštos kokybės 
bituminės jungties juosta, pagaminta iš 
polimeriniu būdu pagerinto kelių bitumo su 
išskirtinėmis tamprumo ir sukibimo 
savybėmis taip pat vandeniui pralaidžiu 
tinkleliu. TOK®-Band SK Drain turi lygų 
klijuojamą sluoksnį vienoje juostos pusėje,

Naudojimas

Produkto savybės (bandymo rezultatai pagal TL Fug-StB)

Normaliomis aplinkos temperatūros 
sąlygomis laikykite sausą ir apsaugotą nuo 
šalčio (ideali temp. 15-20 ° C / 59-68 ° F); 
nieko neuždėkite ant dėžutės viršaus. 

Tokiomis sąlygomis TOK®-Band SK Drain 
galima laikyti uždaroje originalioje pakuotėje 
mažiausiai du metus nuo pagaminimo datos.  

Laikymas

TOK®-Band SK Drain tiekiama ritiniais. 
Ritiniai yra rūšiuojami pagal diametrą,  

atskirti silikoniniu popieriu (plotis x 
diametras x aukštis) 370 x 370 x 160 (arba 
144) mm.

30 dėžių vienoje euro paletėje (800 x 1200 
mm). 

Oro sąlygos
Pagal "ZTV Fug-StB" bitumines jungiamosios 
juostos gali būti naudojamos tik sausu oru ir kai 
asfalto paviršiaus temperatūra yra bent +5 ° C 
(+41 ° F). Esant temperatūrai nuo 0 ° C iki +5 ° C 
(+30 ° F ir +41 ° F), juosta gali būti taikoma tik 
tuo atveju, jei imamasi papildomų priemonių 
(pvz., pašildant kraštus).

Sujungimo kraštų reikalavimai: 
Pagal ZTV Fug-StB taikomi šie pagrindiniai 
reikalavimai: krašto paviršiai turi būti tvirti ir 
tiesūs.  Jie turi būti be purvo, rūdžių dalelių. 
Visi likę nešvarumai ant paviršiaus, turi būti 
pašalinti vieliniu šepetėliu arba suspaustu oru. 
Briaunos turi būti sausos.

Lipnus popierius turi būti nuimtas prieš 
sujungiant juostą su kraštu. Kai TOK®-SK 
Primer gruntas yra išdžiūvęs, klijuojama 
TOK®-Band SK Drain pusė yra pritvirtinta 
rankiniu būdu arba naudojant įrankį. 

Vasarą "TOK®-SK Primer" džiūvimo laikas yra 
maždaug 3-5 minutes, todėl galima tęsti darbą 
greitai. Dėl savo specialios skerspjūvio formos 
TOK®-Band SK Drain turi du skirtingus 
privalumus, kai naudojamas porėto asfalto 
kelio paviršiams: pirma, produktas sukuria 
profesionalią uždarą jungtį viršutinėje zonoje, 
kuri užkerta kelią kritulių pratekėjimui į 
apatinę zoną . Antra, mažesniame skerspjūvio 
plote (maždaug 20 mm) lietaus vanduo gali 
toliau nutekėti. 

ZTV Fug-StB 15 - bituminės jungiamosios 
juostos: pagal ZTV Fug-StB bituminės jungties 
juostos turi būti išsikišusios 5 mm virš asfalto 
paviršiaus sluoksnio, kad vadinamoji "kniedės 
galvutė" asfalto valcavimo metu sudarytų 
papildomą siūlės sandarumą. Bendros juostos 
plotis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm.
Pagal "ZTV Fug-StB" ir "TL Fug-StB" medžiagos 
kokybę turi būti kontroliuojama ant pakuotės 
pateikiant patvirtinimo etiketę.

Taikymas

Testas Vienetas Rezultatas Reikalavimai

Minkštėjimo taškas °C  (°F) > +100 (+212) > +90 (+194)

Kūgio spraudos bandymas 0.1 mm 20–50 20–50

Atkūrimas %2 10–30 10–30

Šalto sulenkimo stebėjimai °C  (°F) ≤ ±0 (+32) ≤ ±0 (+32)

Atsparumas dilimui % / N / mm2 ≥ 10 / ≤ 1.0 ≥ 10 / ≤ 1.0

Aukštis x plotis Nr. m/dėž m/pal

35 x 10 100 75 051 40 1.200

40 x 10 102 02 558 30 900

45 x 10 102 02 567 30 900

50 x 10 102 02 568 30 900

55 x 10 100 72 555 20 600

Aukštis x plotis Nr. m/dėž m/pal

40 x 15 102 02 566 19.50 585

45 x 15 102 02 390 19.50 585

50 x 15 102 02 393 19.50 585

Privalumai

Šaltas apdorojimas - nereikalingas degiklis

Vandeniui pralaidus.

Atitinka  ZTV Fug-StB 15 reikalavimus. 

Apdorojimo temperatūra nuo +5 ° C iki +50 ° C (nuo + 41 ° F iki 
+122 ° F).
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Tiekimo forma




