
Bituminis juostos profilis

TOK®-Band DR
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Laikykite sausai, apsaugotą nuo šalčio. Nedėkite 
nieko ant dėžutės viršaus. "TOK® Band Band" 
DR turi būti laikomas uždaroje originalioje 
pakuotėje 3 metus nuo pagaminimo datos.

Laikymas

370 mm x 370 mm x 160 (arba 144) mm. 
30 vienetų pakuojami ant vienos euro 
paletės (800 x 1200 mm). 

Kiekis dėžėje ir paletėje priklauso nuo 
TOK®-Band DR diametro.

Sujungimo kraštų paruošimas: Pagal ZTV 
Fug / StB reikalavimus, kraštai turi būti sausi, 
švarūs ir tvirti, taip pat turi būti naudojamas 
gruntas. TOK®-Band DR sistemai sukurtas 
bituminis gruntas, CORRISOL®-Spezial 
(juodas). TOK®-Band DR SK, turi būti 
naudojamas TOK®-SK Primer (skaidrus). 
Džiūvimo laikas CORRISOL®-Spezial  
grunto yra maždaug 10-20 minučių, o 
TOK®-SK Primer - apie 3-5 minutes.

Tiekimo forma

"TOK®-Band DR"
Išdžiūvus gruntui, galima pradėti darbą.

Lipnų popierių reikia nuimti prieš pat 
klijuojant juostą.
TOK®-Band DR juosta lydoma naudojant 
dujų degiklį . Tada ji tuoj pat prispaudžiama 
prie jungties krašto. Profilis gali būti 
suformuotas į kampą su mentele arba 
panašiu įtaisu. Lipniosios TOK®-Band DR 
SK nereikia lydyti. Kai gruntas išdžiūsta, 
galima klijuoti juostą.

Taikymas

*Kiti profilio dydžiai taip pat pateikiami pagal užklausą
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  Išbandyta pagal TL / TP Fug-StB. 
Puiki kokybė

Greitas ir ekonomiškas naudojimas 

Klijuojama arba prilydoma

TOK®-Band DR (prilydoma arba lipni)

TOK®-Band DR ir gruntas, CORRISOL®-
Spezial, buvo išbandyti pagal TL / TP Fug-
StB ir atitinka visus reikalavimus.

Bituminė juosta su trikampiu profiliu, kuri gali būti prilydoma arba klijuojama. Idealiai tinka formuoti 
kampus.

Aprašymas

TOK®-Band DR naudojamas betono 
ir asfaltbetonio dangų sandarinimui.

Trikampis profilis ypač tinka naudoti kaip 
bitumo stogų ir sandarinimo lakštų 
hidroizoliacijai. Dėl puikių medžiagų savybių, 
užtikrinamos ilgaamžės ir sandarios jungtys.

TOK®-Band DR yra aukštos kokybės 
bituminės jungties juosta, pagaminta iš 
polimeriniu būdu pagerinto kelių bitumo, 
kuris turi puikų tamprumą ir lipnumą.

Naudojimas

Produkto savybės (bandymo rezultatai pagal TL Fug-StB)

Testas Vienetas Rezultatas Reikalavimai

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

Kūgio spraudos bandymas 0.1 mm 35 20 - 50

Atkūrimas % 10 - 30 10 - 30

Šalto sulenkimo stebėjimai °C (°F) -9 (+15,8) ≤ ±0 (≤ ±32)

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

Aukštis x plotis Nr. m/dėž m/pal

20 x 20 101 20 835 30 900

25 x 25 101 20 683 22 660

25 x 30 101 15 836 16 480

30 x 30 102 00 397 14 420

30 x 30 102 02 557 14 420

Aukštis x plotis Nr. m/dėž m/pal

30 x 30 100 77 889 14 420

TOK®-Band DR tiekiamas ritiniais. Ritiniai 
yra atskiriami naudojant silikoninį popierių, 
supakuoti ir pristatyti dėžėse su matmenimis 
(plotis x diametras x aukštis)

Prilydoma TOK®-Band DR

KlijuojamaTOK®-Band SK DR

* Šie ir kiti matmenys pateikiami pagal užklausą.
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