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Privalumai
n  Greitas ir ekonomiškas apdorojimas, 
ypač ilguose ruožuose.

n  Optimali siūlės kokybė, kurią 
mechaniniu būdu apdoroja TOKOMAT®. 

n  Išbandyta pagal ZTV Fug-StB.

TOK®-Riegel
TOKOMAT® įrenginiu apdorojamas bituminis hermetikas asfaltbetonio sluoksnių siūlių sandarinimui.

Aprašymas

Naudojimas

TOK®-Riegel susideda iš polimerais 
modifikuoto rišiklio. Specifinė žaliavų sudėtis 
ir aukštas rišiklio kiekis užtikrina 
ilgaamžiškumą.

"TOK®-Riegel" atitinka visus ZTV Asfalto StB 
ir ZTV Fug-StB reikalavimus, keliamus asfalto 
sluoksnių jungtims.

"TOK®-Riegel" yra naudojama asfaltbetonio 
kelių statybai. Sujungimai yra sukuriami, kai 
jungiasi asfaltbetonio sluoksniai su skirtingų 
savybių dangomis.

pvz., komponentai pagaminti iš betono ar 
plieno. 

Kartoninės dėžutės, kuriose yra TOK®-Riegel, 
neturi būti uždėtos viena ant kitos, o vasarą 
turi būti sandėliuojamos vėsioje vietoje.

"TOK®-Riegel" tiekamas juostelėmis, 
kurios sveria apie 2 kg (26 juostelės 
dėžutėje). 52 kg dėžutėje.

Laikymas

Pristatymo vienetas ant padėklo yra 8 dėžutės, 
t. y. 416 kg bendrojo svorio vienam padėklui.

Paruošimas sandūros krašto
Paruoškite sausą ir švarų jungties kraštą
su TOK®-SK Primer gruntu ir palaukite kol 
išdžius. Būtina naudoti tik rekomenduojamą 
gruntą, nes TOK®-Riegel junginys ir TOK®-SK 
Primer gruntu sudaro kombinuotą sistemą.

Tiekimo forma

TOK®-Riegel
Medžiaga šildoma TOKOMAT® įrenginyje iki 
maždaug nuo +80 ° C iki +100 ° C (nuo 176 ° 
F iki 212 ° F). 

Medžiaga yra priklijuojama prie krašto, 
vietose, kuriose yra stambūs nelygumai ir t.t., 
greitis turėtų būti sureguliuotas taip, kad 
būtų visiškai padengiami nelygūs kraštai.

Taikymas

Produkto savybės

Ypatybės Vienetas Rezultatas
Reikalavimai pagal TL Fug-
StBn kaip geležinkelio 
jungiamoji jungtis

Apdorojimo temperatūra °C  (°F) ~ +80  (~ +176 ) 1) Gamintojo duomenys

Tankis esant +25 ° C (+ 77 ° F) g / cm3 1.327 Gamintojo duomenys

Žiedo ir rutulio minkštėjimo taškas °C  (°F) +116 (+240.8) ≥ +85 °F

Kūgio spraudos bandymas 1 / 10 mm 50 ≤ 50

Srauto ilgis mm 0.5

Elastininis atsparumas % 12 10 - 60

Atskyrimo tendencija % 0.0 ≤ 3 M-%

Krentančio rutulio testas - įvykdė 4 iš 4 esant -20 ° C (-4 ° F), 250 cm3, 3 iš 4

Formos stabilumas mm 1.5 at 45 °C (+113 °F) / 24h, ≤ 4.5

Pokytis po terminio senėjimo % - 0.37

Žiedo ir rutulio minkštėjimo taškas po terminio senėjimo +114  (+237.2)

Elastinis atsistatymas po terminio senėjimo % 18

mm 2 2

N / mm2 0.09

Atsparumas dilimui ir klijams -10 ° C (+14 ° F) 

Nėra senėjimo (Fmax)

Po senėjimo (Fmax) N / mm2 0.10

1) "TOKOMAT®" temperatūros nustatymas 80 ° C - 100 ° C (+176 ° F ± 212 ° F)

n  Išbandyta kaip lydoma juosta 
pagal TL / TP Fug-StB.
n  Išbandytas kaip bėgių 
sandūros junginys pagal TL / 
TP Fug-StB.
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