
Didelio lankstumo
Bituminė 
Juosta

Lipni juostos pusė
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Normaliomis aplinkos temperatūros 
sąlygomis laikykite sausą ir apsaugotą nuo 
šalčio (ideali temp. 15-20 ° C / 59-68 ° F); 
nieko nedėkite ant dėžutės viršaus. 

Tokiomis sąlygomis TOK®-Band SK 
galima laikyti uždaroje originalioje 
pakuotėje mažiausiai du metus nuo 
pagaminimo datos.  

Laikymas

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). 

Oro sąlygos
Pagal ZTV Fug-StB bitumines 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 
naudojamas tik tuo atveju, jei imamasi 
papildomų priemonių (pvz., kraštų 
pakaitinimas).

Sujungimo kraštų reikalavimai:
Pagal ZTV Fug-StB taikomi šie pagrindiniai 
reikalavimai: krašto paviršiai turi būti tvirti, 
tiesūs, kad sėkmingai būtų galima naudoti 
bitumo jungties 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 SK N2 tiekiama ritiniais. Ritiniai 
yra rūšiuojami pagal diametrą,

TOK®-Band SK N2 naudojimas:
Jei visi sujungimo kraštų reikalavimai atitinka, 
TOK®-Band SK N2 gali būti priklijuotas prie 
krašto be grunto. Turimi atitinkami bandymų 
rezultatai pagal TL / TP Fug-StB. Jei reikia, galite 
optimizuoti bitumo jungties juostos sukibimą 
prie krašto taikant TOK®- SK Primer gruntą. 
TOK®-SK Primer džiuvimas trunka tik 3-5 
minutes, priklausomai nuo oro sąlygų, todėl 
galima greitai tęsti darbą.  TOK®-Band SK N2 
klijuojama prie paruošto jungiamojo krašto. 
Lipnų popierių reikia nuimti prieš pat 
pradedant darbą. 

TOK®-Band SK N2 klijuojamas  rankiniu būdu 
arba naudojant įrankį (pvz.: plaktuką).

ZTV "Fug-StB 15" - bituminės jungiamosios 
juostos: Pagal ZTV "Fug-StB", bituminė  
juosta turi būti įrengta su 5 mm išsikišimu 
virš asfalto dangos, kad susidarytų 
vadinamoji "kniedės galvutė" dangos 
sutankinimo metu. Tai sudaro pakankamą 
siūlės apsaugą. Bendros juostos plotis turi 
būti ne mažesnis kaip 10 mm. Pagal "ZTV 
Fug-StB" ir "TL Fug-StB" medžiagos kokybę 
turi būti kontroliuojama ant pakuotės 
pateikiant patvirtinimo etiketę.

Taikymas

TOK®-Band SK N2

todėl ją greitai ir saugiai galima naudoti "šaltiems" 
jungties kraštams be dujų degiklio. TOK®-Band 
SK N2 gali būti naudojamas be grunto tinkamai 
paruoštiems švariems, sausiems ir ne dulkėtiems 
paviršiams. Bituminės juostos profiliuotos 
(banguotosios) pusė yra ne lipni.

Ši pusė vėliau formuos "karšto" asfalto mišinio 
pagrindą. Jei reikia, papildomas gruntas TOK®-
SK Primer gali būti naudojamas pagerinant 
TOK®-Band SK N2 sukibimui su jungties kraštu.

Labai lanksti, lipni bituminė jungties juosta, skirta s iūlių 
hermetizavimui.  

Aprašymas

TOK®-Band SK N2 idealiai tinka asfalto siūlių 
sandarinimui geležinkelio statybose,  kur 
bėgių sandūra turi labai didelę apkrovą.

Dėl didelio lankstumo, juosta taip pat idealiai tinka 
naudoti žemoje temperatūroje, kai paprastos 
bituminės jungties juostos būtų per mažai 
elastingos. Naudojant kartu su TOK®-SK Primer, 
produktas pasižymi išskirtiniu sukibimu

≥33% esant -10 ° C (+ 14 ° F). Net esant 
temperatūrai -20 ° C (-4 ° F), TL Fug-StB 15 bitu-
meno jungties juostos sukibimo ir elastingumo 
reikalavimai yra patenkinami arba viršijami.

TOK®-Band SK N2 yra aukštos kokybės 
bituminės jungties juosta, pagaminta iš 
polimeriniu būdu pagerinto bitumo su 
išskirtinėmis tamprumo ir sukibimo savybėmis. 
TOK®-Band SK N2 turi homogenišką, vienpusę 
lipnią dangą vienoje pusėje, 

Naudojimas

Produkto savybės (bandymo rezultatai pagal TL/TP Fug-StB)

Aukštis x plotis Nr. m/dėž m/pal

25 x 8 100 88 065 60 1.800

30 x 10 100 88 020 40 1.200

35 x 8 100 88 030 48 1.440

35 x 10 100 88 019 40 1.200

40 x 8 100 88 018 36 1.080

40 x 10 100 88 017 30 900

Testas 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

Privalumai

Puikus sukibimas ir elastingumas esant -10 ° C (14 ° F).                        

Šaltas apdorojimas - nereikalingas degiklis

Nereikia pirminio grunto

Atitinka reikalavimus pagal ZTV Fug-StB 15. 

Apdorojimo temperatūra nuo 0 ° C iki 35 ° C (nuo +32 ° 
F iki + 95 ° F).
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TOK®-Band SK N2

Tiekimo forma




