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TOK®-Plast

 todėl išlieka geras medžiagos stabilumas. 
TOK®-Plast yra vienas iš junginių, atitinkančių 
taisykles, skirtas sujungti asfalto paviršiaus 
sandūras, klojant būdų "karštas prie 
šalto" (žiūrėti ZTV Asphalt-StB).

Bituminis, šaltai naudojamas hermetikas, skirtas asfalto kelių paviršių sandūroms.

Aprašymas

Naudojamas išilginių ir skersinių siūlių 
formavimui asfalto dangose. Tinkamai 
paruoštų siūlių briaunos, padengiamos 
TOK®-Plast bituminiu hermetiku 
reikalingu kiekiu, pagal  ZTV Asphpalt-StB 
reikalavimus.

Šis procesas, skirtas išilginių siūlių formavimui, 
dažniausiai atliekamas mechaniškai naudojant 
PLASTOMAT® įrenginį, TOK®-Plast 
hermetikas užtikrina aukštą sandūrų kokybę

Labai mažos apimties  darbams, 
naudojamas teptukas.

TOK®-Plast yra tirpiklių turintis plastiko pluoštu 
sustiprintas junginys, pagamintas iš polimerais 
pagerinto kelių bitumo. Tinkami užpildai sukelia 

tirštą konsistenciją,

Naudojimas

Privalumai
n Gali būti naudojamas be grunto        

n Šaltai taikomas

Sandariai  uždarytose (neleidžiant tirpikliui 
išgaruoti) originaliose talpyklose TOK®-Plast 
galima laikyti neribotą laiką.

Išsamią informaciją apie medžiagos 
saugojimą ir tvarkymą galite rasti 
naujausioje saugos duomenų lape.

Laikymas

Tiekimo forma

TOK®-Plast šaltai naudojamas
n  Mechaniškai naudojant PLASTOMAT® 
Standart arba PLASTOMAT® Mini.
n Rankomis naudojant teptuką arba mentelę

n Nereikalingas pirminis gruntas
n  Sandūros kraštai privalo būti sausi ir švarūs 
n  Dėl didelio medžiagos klampumo išsilaiko 
aukštas stabilumas
n  TOK®-Plast turi neribojamą darbo laiką. 
Svarbu kad darbas būtų atliktas tą pačią dieną.

n  Po mišinio panaudojimo eismas negalimas. 

Dėmesio:
Po panaudojimo, mišiniui turi būti leidžiama 
kvėpuoti, nes sudėtyje yra tirpiklių. Garavimo 
laikas yra maždaug 20-30 minučių 
(priklausomai nuo oro). Per šį laiką šviežias 
junginys neturi kontaktuoti su atvira liepsna 
ar kitais uždegimo šaltiniais. 

Taikymas

Produkto savybės

Pavadinimas Talpa Supakavimas Nr.

TOK®-Plast 30 kg 14 konteinerių paletėje (420 kg), Skardinis konteineris su gnybtiniu dangteliu. 101 02 511

TOK®-Plast 10 kg 45 kibirai paletėje (450 kg), metalinis kibiras gnybtiniu dangteliu. 102 02 510

Tech. duomenys

Rišiklis Poilimerais modifikuotas bitumas

Tankis maždaug. 1.0 g / cm³

Tirpiklis Vaitspiritas

Pliūpsnio temperatūra -18 °C (-0.4 °F) (DIN 51755)

Pavojaus klasė A 1

Masės dalis, tirpaus rišiklio 40 – 60 %

Masės dalis užpildų  < 20 %

Minkštėjimo temperatūra > +120 °C (+248 ° F) 

Stabilumas esant drėgmei:

Stabilus+3 °C (+37,4 °F) 

+50 °C (+122 ° F) Stabilus
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