
Bituminis apvalus profilis – 
TOK®-Band Spezial Rundstrang

TOK®-SK Rissband

Klijuojamas sluoksnis
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TOK®-Band Spezial Rundstrang

Privalumai
n Lengva naudoti

n  Puikiai tinka netiesiai išpjautoms siūlėms

n  Įtrūkimams asfaltuoto kelio dangose, net 
jei įtrūkimų plotis > 5 mm.

TOK®-Band Spezial Rundstrang (apvalus 
profilis) susideda iš tos pačios medžiagos 
kaip ir bitumo jungties juosta, TOK®-Band 
Spezial. Apvalus profilis naudojamas 
įtrūkimų sandarinimui.

Taikymas

Jis gali būti naudojamas hermetizuoti plyšius, 
kurie yra daugiau nei 5 mm pločio.

Netgi "kryžminiai pjūviai", kurie kyla 
išpjovus stačiakampius skerspjūvius 
kampuose, gali būti užplombuojami 
naudojant apvalų profilį.

Naudojant TOK®-Band Spezial Rundstrang 
reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
n     Visada privaloma naudoti gruntą

(TOK®-SK Primer).

n    Esant žemai temperatūrai 
galima pašildyti dujiniu degikliu, tai 
palengvina darbą.

n   Bituminis profilis privalo būti įkištas 

į plyšį. Nepakanka tiesiog uždėti profilį ant 
įtrūkimo 

n Idealu kai apvalus profilis papildomai 
uždengiamas naudojant Rissband SK 
juostą.

TOK®-SK Rissband

neturi viršyti 5 mm. Profilio juosta gali būti 
greitai ir saugiai naudojama be dujų degiklio.

Pažeistos zonos gali būti visam laikui 
užplombuotos, nes TOK®-SK Rissband yra 
labai plastinė ir  presuojama medžiaga.

Lipni bituminė juosta, naudojama plyšio sandarinimui kelio dangoje.  

Naudojimas

Laikymas
Laikykite sausą, be apkrovos ir apsaugotą 
nuo šalčio.

Tokiomis sąlygomis TOK®-Band Spezial 
Rundstrang gali būti laikomas uždaroje 

originalioje pakuotėje mažiausiai 3 metus 
nuo pagaminimo datos.

Laikymas

TOK®-SK "Rissband" idealiai tinka įbrėžimams 
ir atviroms siūlėms asfaltuotuose keliuose. 
Maksimalus įtrūkimo plotis 

Taikymas
Asfalto paviršius turi būti švarus ir sausas. 
TOK®-SK Primer gruntą reikia iš anksto 
naudoti; šis produktas pagerina sukibimą su 
pagrindo paviršiumi. Vasarą grunto džiūvimo 
trukmė yra nuo 3 iki 5 minučių, todėl galima 
tęsti darbą greitai. 

Tiekimo forma

Kai TOK®-SK Primer gruntas išdžiūvo, 
TOK®-SK Rissband įpresuojamas į plyšį 
naudojant ritinį arba "Rissband SK Roller" (tik 
40x4 mm dydžio), lipnus sluoksnis 
nukreipiamas į apačią. 

Aplinkos ir komponento temperatūra turi būti 
aukštesnė kaip +10 ° C (50 ° F), kad būtų 
užtikrintas geras ir pastovus sukibimas su 
pagrindu. Esant žemesnei temperatūrai, dangą 
šiek tiek galima pašildyti degikliu.

Tiekimo forma

mm / diametras m / ilgis Ritiniai m/pal Nr.

8 10 6 60 1.800 101 15 109

10 7 6 42 1.260 101 14 782

mm / plotis mm / storis ilgis m Rulonai dėžėje m/dėž m/pal Nr.

35 4 23 4 92 2.760 100 79 008

40 4 23 3 69 2,070 102 00 387

60 4 23 2 46 1,380 100 71 720

TOK®-Band Spezial Rundstrang (apvalus profilis) -bituminis profilis, skirtas įvairiems kelio darbams. 

Aprašymas

Normaliomis aplinkos temperatūros 
sąlygomis laikykite sausai ir apsaugotą nuo 
šalčio (idealiai 15-20 ° C / 59-68 ° F);

nieko nedėkite dėžutės viršuje. Tokiomis 
sąlygomis TOK®-SK "Rissband" gali būti 
saugoma uždaroje originalioje pakuotėje 

mažiausiai dvejus metus nuo pagaminimo 
datos.

Privalumai

Šaltai apdorojamas - nereikalingas 
degiklis

Atitinka visus reikalavimus

ZTV Fug-StB 15.

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