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Privalumai
n   Stabilus - tinka kaip esminis sprendimas 
horizontalių ir vertikaliųjų jungčių 
hermetizavimui
n   Pagamintas bitumo pagrindu, be tirpiklių

n   Ilgalaikis atsparumas fermentacijos 
rūgštims ir silosui, pagal DIBt bandymo 
programą

n Puikus konstrukcijų atsinaujinimas

n   Tinka naujoms konstrukcijoms ir techninei 
priežiūrai - iš karto po montavimo ir atvėsimo 
galima apkrova. 
n Idealus skubiems statybos darbams.

n   Labai geras sukibimas su asfaltu, betonu bei 
plienu.

n   Atitinka DIN EN 14188-1, N2 tipą.

TOK®-Sil Resist

Asfalto jungtys visuomet turi būti užpildytos 
per visą paviršiaus sluoksnio aukštį. Visais 
atvejais turi būti išvengta "3 paviršiaus 
sukibimo", t. y. Sandariklio sukibimo su 
požeminiu paviršiumi (ne sujungimo kraštais!). 
Tam reikia naudoti patvirtintą izoliaciją (pvz., 
PU ar silikoninį popierių). Duomenys apie 
jungčių skerspjūvių matavimus ir tinkamus 
užpildymus yra išdėstyti dabartiniame ZTV 
Fug-StB. Po tinkamo krašto išankstinio 
apdorojimo, kontaktiniai paviršiai gruntuojami 
per visą plotą, naudojant "TOK®-Sil Primer" 
gruntą (žr. Atskirą informaciją apie gaminį). 
Vasarą grunto džiūvimo laikas yra apie. 3-5 
minutės. 

Vertikaliųjų siūlių apdirbimas 
TOK®-Sil Resist naudojamas specialios įrangos 
pagalba (SEALOMAT®). Medžiaga užpildoma į 
aliuminį pistoletą. Iškart po užpildymo 
medžiaga įterpiama į vertikalią siūlę. Medžaga 
turi būti apdorojama palyginti greitai, kad 
šildomą hermetiką būtų galima lengvai išstumti 
iš šautuvo. Medžiagai atvėsus per daug, 
negalima išstumti iš pistoleto 

Horizontalus apdorojimas 
"TOK®-Sil Resist" taip pat gali būti lengvai 
įterptas į horizontalias jungtis, naudojant tą patį 
pistoletą. 

TOK®-Sil Resist privalumai
TOK®-Sil Resist taip pat turi ne tik pirmiau 
minėtus junginio privalumus kaip sistemos 
sprendimą, bet ir svarbų pranašumą atkurti jau 
hermetizuotus plotus. Šiuo atveju pažeistas 
plotas kruopščiai išlydomas, pvz. karštu oru; 
tada hermetikas gali būti pritaikytas iš naujo, 
jei reikia, nuimamas naudojant, pvz., įkaitinta 
metaline mentele. Taigi visi būtini remonto 
darbai atliekami greitai ir lengvai.

Taikymas

TOK®-Sil Resist galima laikyti mažiausiai 3 
metus nuo pagaminimo datos, kai sandariai 
uždarytas originalioje pakuotėje.

TOK®-Sil Primer galima laikyti mažiausiai 3 
metus nuo pagaminimo datos neatidarytoje 
originalioje pakuotėje.

Abu produktai turi būti laikomi vėsioje ir 
sausoje vietoje, jie negali būti veikiami 
tiesioginių saulės spindulių ar šalčio.

"TOK®-Sil Resist" tiekiamas kartoninėse dėžutėse. Apdorojimo įrankis (SEALOMAT®) yra prieinamas pagal pageidavimą.

Laikymas

Bendros pastabos naudojant
Produktas turėtų būti naudojamas tik sausu 
oru, o paviršiaus temperatūra turi būti > 0 ° C 
(+32 ° F). Esant žemesnei temperatūrai, gali 
tekti imtis specialių priemonių.

Pagrindo paruošimas
Paviršius gali būti betono, asfalto ir (arba) 
plieno. Kontaktiniai paviršiai turi būti sausi, 
švarūs. Betonas turi būti bent 7 dienų senumo ir 
pasiekęs bent 70%  stiprį. Dengiamieji paviršiai 
gali būti atitinkamai iš anksto apdoroti (pvz., 
Plečiant siūlės tarpo plotį arba šlifuojant). 
Jungtys turi būti mažiausiai 10 mm pločio ir 
gylio plokštumoje, tiek grindinyje, tiek sienose. 
Išimtys gali būti taikomos dvigubų sienų 
konstrukcijų jungtyse. Rekomenduojamas 
siūlių, turinčių eismo apkrovą, jungties plotis 
yra nuo 12mm iki maksimalaus 20 mm. 
Rekomenduojamas jungčių gylis betono 
dangoje yra bent dvigubai didesnis už siūlės 
tarpo plotį ir priklauso nuo numatomo siūlės 
tarpo pločio pokyčio. Dirbdami su betono 
grindų sujungimais, įsitikinkite, kad užpildytas 
sandariklis netūrėtų kontakto su padangomis 
ant kelio.

Tiekimo forma

Visų pirma, TOK®-Sil Resist išsiskiria dėl 
puikaus atsparumo rūgštims, ypač 
fermentacijos rūgštims,  dėl  to 
universaliai pritaikoma horizontaliose ir 
vertikaliosiose dangos jungtyse.

Bituminis, rūgščiai atsparus, be tirpiklių hermetikas horizontalioms ir vertikalioms 
dangoms.

Aprašymas

Šiose gamyklose būtinas ilgalaikis medžiagų 
atsparumas fermentacijos rūgštims ir siloso 
nuotekoms. "TOK®-Sil Resist" gali būti 
naudojamas ant betono, asfalto ir plieno 
kontaktinių kraštų ir turi labai geras tamprumo 
ir lipnumo savybes.

TOK®-Sil Resist yra vienkomponentis, karštai 
naudojamas hermetikas. Dėl savo ypatingos 
sudėties bitumo, polimerų komponentų ir 
kitų novatoriškų medžiagų šis hermetikas 
turi išskirtinių savybių  

Naudojimas

TOK®-Sil Resist  naudojamas daugiausia tose 
vietose, kuriose reikalingas cheminis 
atsparumas. Tai  yra mėšlo / srutų / siloso 
nuotėkų gamyklose. 

Produkto sąvybės

Tech. duomenys Vienetas Vertė

Tankis kg/l apytiksliai 1,16 (21 ° C / 69,8 ° F)

Žiedo ir rutulio minkštėjimo taškas °C / °F > 85 / 185

Elastingumas % apytiksliai 40 (21 ° C / 69,8 ° F)

Supakuotas vienetas Nr.

TOK®-Sil Resist kartoninėje dėžutėje, 30 kg dėžutėje - 12 dėžučių vienoje 
paletėje (360 kg) 100 75 094

TOK®-Sil Primer 0,5 l talpa, 4 talpos vienoje dėžutėje (2,0 litro) 100 75 091
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