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Privalumai
n Lengva naudoti.

n  Ilgaamžis ir atsparus dilimui.

n  Greitai leidžiamas eismas.

n  Geros sukibimo savybės su automobilių 

padangomis

TOK®-Dur
TOK®-Dur yra dviejų komponentų medžiaga, kurios pagrindą sudaro akrilinės dervos.

nelygumus asfalto paviršiuose.

Aprašymas

TOK®-Dur yra dviejų komponentų specialus 
produktas, kurios rišiklis yra reaktyvi akrilo 
derva. Medžiaga būdinga šiomis savybėmis:

n Elastinga

n Mažas susitraukimo poveikis

n Greitas džiūvimas ir geras sukibimas

n  Geras oro atsparumas ir ilgaamžiškumas             

n  Geras atsparumas vandeniui ir kelio druskoms

TOK®-Dur ilgaamžė, atspari dilimui ir oro 
pokyčiams danga, skirta padengti smulkius 
plyšius arba

Naudojimas

Produkto savybės

Laikykite uždarytas talpas sausoje vietoje nuo 0 
° C iki +20 ° C (+32 ° F iki +68 ° F). 

Tokiomis sąlygomis TOK®-Dur ir aktyvus 
gruntas gali būti laikomi mažiausiai 12 mėnesių 
nuo pagaminimo datos.

Laikymas 

"TOK®-Dur" tiekiamas 7,0 kg pakuotėmis. 
Pilkos spalvos. 

Kitos spalvos ir pakuotės dydžiai pateikiami 
pagal pageidavimą. Kietiklis yra miltelių 
pavidalo.

Dangos paruošimas: 
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dalelių. 
Turi būti pašalinti alyvos pėdsakai arba kitos 
medžiagos, mažinančios sukibimą. Naudojant 
ant betoninių paviršių, pirmiausia reikia 
taikyti dviejų komponentų aktyvų gruntą 
maišymo santykis 100: 3. Aktyvaus grunto 
panaudojimas apytiksliai 150 g / m².

Junginio apdorojimas Medžiaga turi būti 
gerai išmaišoma prieš naudojimą. Kietiklis 
turi būti homogeniškai sumaišomas santykiu 
1: 100.

Tiekimo forma

Medžiaga yra paruošta naudoti ir jos negalima 
skiesti ar pan. Išlyginimas atliekamas dantyta 
mentele.
Tepant sluoksniais, kurių storis didesnis nei 5 
mm, TOK®-Dur gali būti užpildytas, 
pavyzdžiui, kvarciniu smėliu (grūdelių dydis 
nuo 0,3 iki 1,5 mm). Taikymo storis neturėtų 
viršyti 20 mm. Jei storis didesnis nei 5 mm, 
mišinys turėtų būti klojamas dviem etapais. 
Norint pasiekti gerą paviršiaus sukibimą, iš 
karto po to, kai medžiaga buvo panaudota, 
paviršių reikia pabarstyti kvarciniu smėliu, 
aukštakrosnių šlaku ar panašia medžiaga, 
kurios grūdelių dydis yra nuo 0,3 iki 1,5 mm.

Aplinkos temperatūra turi būti bent +5 ° C (+ 
41 ° F). Kietėjimo laikas, priklausomai nuo 
temperatūros yra apie 1 valanda. Darbo 
įrankiai turi būti nedelsiant nuvalyti po 
darbo, naudojant acetoną.

Taikymas

Tech. duomenys Vertė

Tankis maždaug. 1.60 g / ml

Pliūpsnio temperatūra maždaug. +10 °C (+50 °F)

Darbo laikas esant +23 °C (+73,4 °F) maždaug. 10 minutes

Nr.

TOK®-Dur 7,0 kg / konteineris 101 19 220

Active primer (betoninėms dangoms) 10.0 kg /  konteineris 101 19 539

Kietiklis (milteliai)  TOK®-Dur 80 g 101 19 219

Kietiklis (milteliai) gruntui  4 x 80 g 100 72 020
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