ˇ na ceste...
ˇ
s námi máte úspech
…i na letišti.

Důležitým faktorem) ovlivňujícím životnost betonových ploch
je funkční těsnění spár. BAM
je důležitá zkouška s ohledem
na životnost a funkčnost
použitých materiálů.
Tyto produkty splňují náročná kritéria
systémového zkoušení vlastností vyvinuté Spolkovým institutem pro materiálový
výzkum a testování v Berlíně (BAM), k získání
„praktického důkazu o použití systémů pro
těsnění spár“.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY BAM
BIGUMA®- Connect

PROXAN® – KV 2 G-S

Polymery vysoce obohacená modifikovaná
asfaltová zálivka typ N2 podle
TL Fug-StB 15 a EN 14188-1 za horka.

Rychle reagující dvousložková zálivková
hmota na bázi polysulfidu, do betonových
ploch (dálnice, letištní plochy), vyznačující
se vysokou chemickou odolností. Podle
TL Fug-StB 15 a EN 14188-2 za studena.

• vyvinuta pro dilataci až do 25 %
• velmi dobrá přilnavost na minerální
podklady i bez adhezního nátěru
• vysoká odolnost proti stárnutí
• odolná proti kapalným ředidlům, solím,
ředěným kyselinám apod.

• strojní, nebo ruční zpracování
• vysoká přípustná celková deformace
(ZGV) 35 %
• rychle reaguje
• díky chemickému zesítění se dobře
napojuje na stávající materiál
• neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla
• vysoká chemická odolnost

Dle BAM by systém těsnění spár měl být
testován za podmínek, které se co nejvíce
podobají realitě během celého životního
cyklu. Za tímto účelem, je těsnicí systém spár
ve zkušebně vystaven různým sezónním
povětrnostním podmínkám (podzim/zima:
studený, vlhkost, zatížení v tahu, jaro/léto:
teplo, UV záření, tlak) a podroben dynamickému dopravnímu zatížení.
Po každém cyklu je kontrolována těsnost
spoje s podtlakem až do – 0,55 barů. Těsnicí
systém spár musí tuto simulovanou sezonní
zátěž přežít po dobu nejméně 9 cyklů bez
poškození.
V Německu je již po dobu 2-3 let test výkonnosti stále častěji vyžadován u velkých
betonových ploch na dálnicích a letištích. To
platí jak pro horké, tak pro studené zálivky.

PRODUKTY PRO OPRAVY ASFALTOVÝCH A BETONOVÝCH PLOCH
BIGUMA®- Airfield

BIGUMA®- TL 82
BIGUMA®- DS 164/SNV

BIGUMA® – DS 10
BIGUMA® – DS 30

Polymery modifikovaná asfaltová zálivka
typ N2 podle TL Fug-StB 01 a EN 14188-1

Polymery modifikovaná asfaltová zálivka
typ N2 podle TL Fug-StB 01 a EN 14188-1.

Asfaltová sanační hmota na vyplnění vyfrézovaných nerovností, přechodů, výtluků a
poruch na betonových plochách.
BIGUMA® – DS 10/30 se skládá z modifikované živice, vybraných minerálních plnidel
a měkčených eleastomerů.

• plasticko-elastická, dobře snáší dilatační
pohyby ve spáře
• vyrobena pro možné změny šířky spáry
až o 35 %
• velmi dobré užitkové vlastnosti za tepla
i chladu
• dobrá přilnavost na asfaltové
a minerální podklady
• odolná proti kapalným ředidlům, solím,
ředěným kyselinám apod.

• plasticko-elastická, dobře snáší dilatační
pohyby ve spáře
• vyrobena pro možné změny šířky spáry
až o 25 %
• velmi dobré užitkové vlastnosti za tepla
i chladu
• dobrá přilnavost na asfaltové a minerální
podklady
• vysoká odolnost proti stárnutí
• odolná proti kapalným ředidlům, solím,
ředěným kyselinám apod.
• stavební hmota obsahující asfalt a tudíž
snadno recyklovatelná

• snadné zalévání, nebo roztírání
• snášenlivost s ostatními živičnými materiály
• dobrá přilnavost na asfaltové a betonové
podklady

JINÉ PRODUKTY

Máme pro Vás

Vystýlka (sanace) šachet
metodou – KS-ASS®

Pružný směrový
sloupek

Pro sanaci zkorodovaných a netěsných
šachet maltami ERGELIT byl vyvinut nový,
inovační systém KS-ASS®. Systém lze použít
u kulatých i hranatých kanalizačních šachet
od DN 500 do DN 3000, které se tímto
způsobem bez problémů plně automaticky
vyčistí a opatří nástřikem.

Pružný zvýrazňující sloupek je vyroben z
polyuretanové hmoty, která umožňuje
přejezd sloupku vozidlem bez poškození.
Sloupek je osazen reflexními skleněnými
prvky a vysoce reflexní fólií pro výbornou
viditelnost.

		
		• Strojní vybavení

• Řezné a frázovací kotouče

• Čistící kotouče

• Těsnění

•
•
•
•

patentovaný systém
vysoký výkon
automatizovaný proces
snadná a bezpečná obsluha

Aplikace:
Letiště V. Havla - Praha

• pružnost a stálost
• jednoduchá montáž
• při kontaktu s vozidlem nedochází
ke škodám
Instalace:
Letiště Mošnov, Letiště Vídeň

• Adhezní nátěr

• Zálivkový materiál

REFERENCE – BIGUMA®-Connect

REFERENCE - PROXAN® KV 2 G – S

BIGUMA®-Connect úspěšně splnil podmínky zkoušky simulující stárnutí, kterou vyvinul Spolkový ústav pro zkoušení materiálu v Berlíně
(BAM zpráva 7.1 / 17038499) 2018.

PROXAN® KV 2 G–S úspěšně splnil podmínky zkoušky simulující
stárnutí, kterou vyvinul Spolkový ústav pro zkoušení materiálu v Berlíně (BAM zpráva 7.1 / 16014734) v květnu 2017.

BIGUMA®-Connect již byl úspěšně aplikován na následujících místech:

PROXAN® KV 2 G-S již byl úspěšně aplikován na následujících místech:

2018

2018

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Letiště Frankfurt
Letiště Hahn
Vojenské letiště Slovinsko
Letiště Chisinau v Moldavsku
Opravy několika letišť v Rumunsku
Letiště Zürich zkušební aplikace
Švýcarsko Kanton Tessin
Různé malé stavby v Německu, Beneluxu ve Švédsku.

Nizozemsko A2 Waardenburg
Velké projekty, které budou realizovány v průběhu roku:
Letiště Berlín Brandenburg
Několik dálnicových úseků v Německu: A7, A9, A4 a A1

2017

2017

• Město Dortmund: Zkušební aplikace a testování užitkových vlastností.
• Německá spolková železnice: nový úsek ICE Projekt Köln-Niehl
• Měmecká spolková dálnice A2: Odpočivadlo v Heideplatz u Gütersloh

• Letiště Tegel
• Letiště v Zürich

Tel.:

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislavská 2808

Školská 701

690 02 Břeclav

908 01 Kúty

Česká republika

Slovenská republika

+420 603 904 745

Tel.:

+420 739 984 534
Email: prodej@biguma.cz
Web:

www.biguma.cz

+421 903 776 553
+421 944 310 501

Email: biguma@biguma.sk
Web:

www.biguma.sk

