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TOK®-Band A

Ši danga (plokščią bituminės jungties juostos 
pusę) galima prijungti, trumpai palydant pvz., 
naudojant dujinį degiklį. Po pakaitinimo 
aktyvinimo danga ilgą laiką išlieka labai lipni, 
užtikrinant, kad jungiamosios juostelės tvirtai 
priliptų prie tinkamai paruošto krašto. 

Bituminės juostos šiek tiek profiliuotos 
(banguotosios) pusė yra šoninė be aktyvinamos 
dangos. Jei reikia, papildomas gruntas TOK®-SK 
Primer gali būti naudojamas TOK®-Band A 
sukibimui su jungties kraštu.

Bituminės jungties juosta su aktyviu sluoksniu asfaltbetonio konstrukcijų jungtims ir siūlėms.

Aprašymas

TOK®-Band A idealiai tinka sandarinti asfalto 
kelio statybines jungtis. Pagal ZTV Fug-StB 
taip pat naudojamas

 betoniniams kampams, latakams, kur karštas 
mišinys vėliau dengiamas ant viršaus.

Dėl puikių medžiagų savybių, garantuojamos 
nuolatinės ir visiškai sandarios jungtys.

TOK®-Band A yra aukštos kokybės 
bituminės jungties juosta, pagaminta iš 
polimeriniu būdu pagerinto kelių bitumo su 
išskirtinėmis tamprumo ir sukibimo 
savybėmis.  Esant maždaug -20C 
temperatūrai, juosta sukibimo savybės 
suprastėja.

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 A galima laikyti uždaroje 
originalioje pakuotėje

mažiausiai du metus nuo pagaminimo 
datos.

TOK®-Band A tiekiamas 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). 

Turimi atitinkami bandymų rezultatai pagal 
TL / TP Fug-StB.

Jei reikia, galite optimizuoti bitumo jungties 
juostos adheziją su kraštu, taikant TOK®-SK 
Primer gruntą. Pagal ZTV Fug-StB, tik šis 
pirminis gruntas buvo išbandytas naudoti 
kartu su šia bituminės jungties juostele. 
Vasarą TOK®-SK Primer džiovinimo laikas 
trunka tik 3-5 minutes.

TOK®-Band A yra pritaikytas iš anksto 
paruoštam jungties kraštui su padengtu 
sluoksniu (lygi) pusė nukreipta į viršų. Lipnus 
popierius turi būti pašalintas prieš pat juostos 
naudojimą. Juostos (lygi pusė), pakaitinama 
dujiniu degikliu maždaug 1-3 sekundes.

Esant kambario temperatūrai, juosta išlieka 
aktyvi 5-10 minučių. Lipnios juostos pusė tuoj 
pat tvirtai pritvirtinama prie jungties krašto 
rankomis arba naudojant įrankį (pvz.: 
plaktuką) .

ZTV "Fug-StB" - bituminės jungiamosios 
juostos:
Pagal "ZTV Fug-StB" juosta turi būti įrengta  5 
mm virš asfalto sluoksnio, kad asfalto 
sutankinimo metu būtų suformuota vadinamoji 
"kniedės galvutė". Tai sudaro papildomą sandarą 
ant paviršiaus . Pagal "ZTV Fug-StB" ir "TL Fug-
StB" medžiagos kokybę turi būti kontroliuojama 
ant pakuotės pateikiant patvirtinimo etiketę.

Oro sąlygos:
Pagal "ZTV Fug-StB" bituminės 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), produktas gali būti taikomas 
tik tuo atveju, jei imamasi papildomų priemonių 
(pvz., kraštų pakaitinimas).

Jungčių kraštų reikalavimai: Pagal ZTV Fug-StB 
taikomi šie pagrindiniai reikalavimai:

Viršutiniai paviršiai turi būti tvirti, tolygūs ir 
tiesūs, kad sėkmingai būtų galima naudoti 
bituminę jungiamają juostą.  Jie turi būti be 
purvo, rūdžių dalelės ant plieninių komponentų 
turi būti pašalintos. Visi likę nešvarumai, likę 
ant paviršiaus, turi būti pašalinti vieliniu 
šepetėliu arba suspaustu oru. Briaunos turi būti 
sausos.

TOK®-Band A naudojimas:
Jei paviršius atitinka prieš tai išvardintus 
reikalavimus, TOK®-Band A gali būti pritaikytas 
nenaudojant grunto.

Tiekimo forma

Taikymas

Laikymas
Testo tipas Vienetas Rezultatas Reikalavimai

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

Kūgio spraudos bandymas 0.1 mm 20 - 50 20 - 50

Atkūrimas % 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

30 x 8 100 88 013 48 1.440

30 x 10 100 88 014 40 1.200

35 x 8 100 88 028 48 1.440

35 x 10 101 88 024 40 1.200

40 x 8 100 88 015 36 1.080

40 x 10 100 88 016 30 900

Privalumai

Greitas naudojimas

Nereikia pirminio grunto

Atitinka reikalavimus pagal ZTV 
Fug-StB 15.

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