ˇ
s námi máte úspěch na ceste...

ASFALTOVÉ ZÁLIVKOVÉ HMOTY APLIKOVANÉ ZA HORKA
SPÁRY

BIGUMA® - 1401

BIGUMA® - N2 PLUS

podle normy EN 14188-1 typ N1

podle normy EN 14188-1 typ N2

Zálivka je vhodná pro málo pojíždě-

Novinka roku 2018. Zálivková hmo-

né a nepojížděné spáry v betono-

ta vhodná do spár všech dopravních

vých a asfaltových vozovkách, kte-

ploch z betonu a asfaltu. Pro své vý-

ré jsou vystaveny velkým pohybům.

jimečné vlastnosti je vhodná do kon-

Jde především o spáry v betono-

strukcí, kde se předpokládá zvýšené

vých a ocelových mostech a poblíž

namáhání spoje (pohyb spár).

obrubníků.
• optimální rovnováha mezi vy• elastická, dobře snáší velké dila-

rovnáváním pohybů a snižováním

tační pohyby

napětí ve spáře

• vyrobena pro možné změny šířky

• dimenzováno pro možnou změnu

spáry až o 35 %

šířky spáry až o 35 %

• velmi dobré užitkové vlastnosti za

• velmi dobré užitné vlastnosti

tepla i chladu

za tepla a chladu

• dobrá přilnavost na asfaltové a

• dobrá přilnavost na asfaltových

minerální podklady

a minerálních podkladech

• vysoká odolnost proti stárnutí

• vysoká odolnost proti stárnutí

• odolná kapalným louhům, solím,

• odolná vodným roztokům, solím,

ředěným kyselinám apod.

zředěným kyselinám apod
• stavební materiál obsahující asfalt,

• stavební hmota obsahující asfalt
a tudíž snadno recyklovatelná

a tudíž snadno recyklovatelný

ASFALTOVÉ ZÁLIVKOVÉ HMOTY APLIKOVANÉ ZA HORKA
SPÁRY

BIGUMA® - CONNECT

BIGUMA® - TL82

podle normy EN 14188-1 typ N2

podle normy EN 14188-1 typ N2

Novinka roku 2018.

Nejprodávanější asfaltová zálivková hmota aplikovaná za horka,

Polymery vysoce obohacená modifikovaná asfaltová zálivka za hor-

ze sortimentu firmy BIGUMA®.

ka. Tato hmota má speciální vlast-

Splňuje požadavky EN 14 188-1.

nosti, které ji odlišují od běžných

Vhodná k utěsnění spár od 10 – 25

zálivkových hmot. Nové polymerní

mm, jak na asfaltové, tak betonové

složení poskytuje ideální přilnavost

komunikace. Použitím této hmo-

a tím možnost aplikace bez adheze.

ty dosáhnete ideální opravu spár s

Tím se šetří náklady i čas potřebný

dlouhodobou účinností.

na aplikaci a schnutí adheze. Je potřebné řádné vyčistění spár dle „do-

• plasticko-elastická, dobře snáší

datečných technických požadavků

dilatační pohyby ve spáře

pro těsnící hmoty spár na pozem-

• vyrobena pro možné změny šířky

ních komunikací ZTV Fug-StB.

spáry až o 25 %
• při teplotních změnách rychle re-

• velmi dobré užitkové vlastnosti

• vysoká tepelná odolnost a záro-

aguje a snižuje dilatační napětí

za tepla i chladu

veň velmi dobrá pružnost při níz-

• velmi dobrá přilnavost na mine-

• dobrá přilnavost na asfaltové

kých teplotách. Optimální tekutost i

rální poklady

a minerální podklady

při nižší teplotě zpracování (160 °C)

• odolná kapalným ředidlům, solím,

• vysoká odolnost proti stárnutí

• vyšší odolnost vůči UV záření a

ředěným kyselinám apod. možné

• odolná kapalným ředidlům, so-

stárnutí

změny šířky spáry až o 25 %.

lím, ředěným kyselinám apod.

• stavební hmota obsahující asfalt
a tudíž snadno recyklovatelná

ASFALTOVÉ ZÁLIVKOVÉ HMOTY APLIKOVANÉ ZA HORKA
SPÁRY A TRHLINY

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

DLAŽEBNÍ KOSTKY A PANELY

KE KOLEJÍM

BIGUMA® - RS

BIGUMA® - BR

BIGUMA® - N 10

BIGUMA® - BAB 20 ZTV

Asfaltová zálivková hmota apliko-

Za horka aplikované polymery mo-

Asfaltová zálivková hmota aplikova-

Asfaltová zálivková hmota apliko-

vaná za horka, která je po natavení

difikované asfaltové pojivo (s vy-

ná za horka vhodná k utěsnění spár

vaná za horka k utěsnění spár mezi

výborně zatékavá a proto perfektně

branými plnidly a změkčovadly) pro

u všech druhů ploch zpevněných

kolejnicemi a přilehlou povrchovou

vyplní trhliny v komunikacích i s povr-

elastické mostní závěry kladené za

dlažbou a panely. Nově i v barevném

vrstvou jako je dlažba, beton nebo

chovým překrytem. Je možné ji apli-

tepla. Skládá se ze vzájemně sla-

provedení – červená, zelená, šedá –

asfalt. Používá se k utěsnění spár v

kovat do spáry max. 25 mm šířky.

děného systému z asfaltové hmoty,

synteticky upravená živice s vysokou

šířkách spáry nejméně 25 mm až do

vybraného kameniva a krycích pruhů.

přilnavostí k minerálním podkladům

50 mm a hloubkách nejméně 30 mm.

a s vysokou stabilitou ve spáře, dobré
vlastnosti za tepla a chladu.

• dobře snáší dilatační pohyby ve spáře
• velmi dobré užitkové vlastnosti za tepla i chladu
• dobrá přilnavost na koleje a přilehlou
povrchovou vrstvu

Všechny uvedené hmoty jsou pro ČR
certifikovány a mají STO.

PRODUKTY APLIKOVANÉ ZA STUDENA
SANAČNÍ HMOTY

TRHLINY

VÝTLUKY

BIGUMA® - DS01/DS10/DS30

BIGUMA® - C-CS

BIGUMA® - Kaltasphalt Spezial

BIGUMA® - BAND Plus

Asfaltová sanační hmota apliko-

Novinka 2018. Asfaltová emulzní

Asfaltová směs aplikovaná za stude-

Polymery modifikované tavitelné

vaná za horka z modifikované ži-

hmota se speciálními plnivy apliko-

na. Ideální hmota na rychlé a jedno-

asfaltové těsnící pásky – samolepí-

vice, vybraných minerálních plnidel

vaná za studena, vhodná na sana-

duché opravy a údržbu poškozených

cí, jednoduché řešení pro napojení

a měkčených elastomerů, která se

ci trhlin v asfaltových komunikacích

míst komunikací, nízké náklady na

a utěsnění spár pracovních spojů

vyznačuje velmi dobrou přilnavostí

s minimálními náklady na strojní

materiál a práci, snadno se aplikuje za

a materiálů s různými fyzikálními

a dostatečnou pevností na asfaltové

vybavení.

jakýchkoliv povětrnostních podmínek,

vlastnostmi. Snadná zpracovatel-

a to i za mokra a při nízkých teplotách.

nost a dobré užitné vlastnosti. Pásky

i betonové povrchy. Používá se na
opravy výtluků, nerovností, k vyrov-

o tloušťce 8 mm jsou vhodné na spoj

nání nájezdů, napojení obrubníků a

asfalt/asfalt, 10 mm pásky zase na

při opravě kanalizačních vpustí.

spoj asfalt/beton, asfalt/kov.

BIGUMA® – DS01 pro hloubky od 2 do 5 mm
BIGUMA® – DS10 pro hloubky od 5 do 15 mm
BIGUMA® – DS30 pro hloubky od 15 do 30 mm

Všechny uvedené hmoty jsou pro ČR
certifikovány a mají STO.

PRODUKTY APLIKOVANÉ ZA STUDENA
REGENERAČNÍ HMOTY

SPOJOVACÍ POSTŘIK

TĚSNÍCÍ VLOŽKY SPÁR

BIGUMA® - L (Stradafix)

BIGUMA® - Haftkleber

Směs na bázi rozpouštědel s jemně zr-

Kationtová asfaltová emulze pro

MPP | Nomatec® - Backer Rod
XL | dilatační profily

nitým minerálním materiálem. Používá

spojovací postřiky se používá při

Těsnící vložky spár jsou určeny k

se k povrchovému uzavření a obnovení

výstavbě nebo opravě komunikací k

utěsnění dilatačních spár cemento-

asfaltových povrchů. Vyplňování pórů

nástřiku podkladů mezi asfaltovými

-betonových vozovek jako součást

prodlužuje životnost hrubých a poréz-

vrstvami k dosažení požadovaného

systému těsnění spár za horka apli-

ních asfaltových vrstev a chrání povr-

spojení jednotlivých konstrukčních

kovaných zálivkových hmot.

chově postižené krycí vrstvy před dal-

vrstev. Jeho použitím se prodlužuje

ším poškozením.

životnost a kvalita opravy.

SPECIÁLNÍ ZÁLIVKOVÉ HMOTY PROXAN® – KV 2

PROXAN® - KV 2
podle normy EN 14188 - 2
Těsnící hmoty PROXAN® - KV 2
splňují podmínky normy EN 141882 a TL Fug-StB pro třídy zatížení
AC.
PROXAN® - KV 2 jsou dvoukomponentní hmoty pro spáry s roztažností až do 35 % (PROXAN® - KV 2
R do 25 % šířky spáry) vhodné pro
utěsnění horizontálních spár mezi
betonovými prvky, které jsou vystaveny kromě mechanického namáhání také chemickému znečištění
palivy a solemi.
Hmoty nabízíme v šedé a černé
barvě, stejně jako samonivelační
zálivkovou hmotu („tekutou“) nebo
stabilní pastu.

PROXAN® - KV 2 ST (stabilní)
Vlastnosti:

PROXAN® - KV 2 je testován a

výrobek je tuhý a vhodný pro těsnění

• velmi dobrá flexibilita při nízké teplotě

externě kontrolován na chemickou

svislých spár, jako jsou lišty a spáry.

• velmi dobrá odolnost vůči povětrnost-

odolnost podle DIN EN 14188-2.

ním podmínkám

Hlavní oblasti použití: výstavba sil-

• velmi dobrá chemická odolnost

nic, mostů a tunelů.

• vysoká odolnost proti difuzi vodních par
• vysoká odolnost proti difuzi plynu

PROXAN® - KV 2 G
je výrobek tekutý, samonivelační
a vhodný pro horizontální spáry s
maximálním sklonem 3 %.

PROXAN® - KV 2 R
je

dvousložkový

lejím

a

pro

tmel

spoje,

ke

ko-

jejichž

šíř-

ky mají potenciál se rozšířit až
o 25 %. Produkt je tekutý, má střední
viskozitu a je vhodný pro vodorovné
spáry s maximálním sklonem 10 %.

SPECIÁLNÍ ZÁLIVKOVÉ HMOTY PROXAN® – KV 2
SPECIÁLNÍ PRODUKT SPLŇÚJÍCÍ PODMÍNKY BAM

PROXAN® - KV 2 G-S
PROXAN® - KV 2 G-S je rychle reagující dvousložkový tmel pro spoje,
jejichž šířka má potenciál se rozšířit až o 35 %. Je zvláště vhodný pro
betonové povrchy vozovek, např.
na dálnicích a letištních plochách,
kde jsou vysoké požadavky na absorpci pohybu. Tento těsnící tmel
se vyznačuje vysokou chemickou
odolností a spolehlivě zabraňuje
pronikání znečišťujících látek.
PROXAN® - KV 2 G-S je tekutý a
proto se velmi snadno používá.
• strojní, nebo ruční zpracování
• vysoká roztažnost až do 35 %
• rychle reaguje
• dobrá kompatibilita s existujícím materiálem díky chemické vazbě
• vysoká chemická odolnost

ˇ
PREHLED
PRODUKTU A BALENÍ

HMOTY

PROXAN® - KV 2 ST
(tuhá)

BALENÍ

ADHEZNÍ NÁTĚRY

450 ml kartuš

PROXAN® - CP-G

2,5 l plechovka

nesavé podklady např. kovy, sklo, ocel,
kabřinec, glazovaná keramika, umělá
hmota

Sklon spáry nad 3%
4 l plechovka

BALENÍ

0,4 l

Odvětrání cca 30 min. - 2 hod.

535 ml kartuš
2,5 l plechovka
PROXAN® - KV 2 G
(tekutá, samonivelační)
Sklon spáry do 3%

4 l plechovka
10 l plechovka
25 l plechovka
200 l sud

PROXAN® - CP-P
porézní a savé podklady např. beton,
zdivo, dřevo bez lazury a krycí vrstvy.

1,0 l
0,5 l

Odvětrání cca 10 - 30 min.
PROXAN® - CP-S (jako CP-P)
pro nízkou viskozitu je vhodný k
nanášení stříkáním.

1,0

Odvětrání cca 10 - 30 min.
PROXAN® - KV 2 R
Hlavní oblastí použití je výstavba
kolejí, protože díky svým elastickým vlastnostem pojme dilatační
pohyby mezi kolejnicí a hranou
krytu.

10 l plechovka
PROXAN® - CP-A

25 l plechovka

2,5 l plechovka
PROXAN® - KV 2 G-S
(letištní plochy, dálnice)
se zkouškou vlastností BAM

4 l plechovka
10 l plechovka
25 l plechovka
200 l plechovka

k savým a nesavým podkladům, k čerstvě řezanému asfaltu a kovům, vhodný
pro penetraci spár vystavených tepelnému zatížení do 100 °C a minerálním
produktům jako jsou pohonné hmoty,
oleje, ředidla.

1,0

Odvětrání cca 2 - 6 hod.

PROXAN® - CP-SR (pro KV2 G-S)
Odvětrání cca 2-6 hod.

1,0

ˇ
NÁSTROJE K NÁKUPU I ZAPUJCENÍ

WUBO 600 MECHANICKÁ

SVV-70 /960 I SVV-70 /560
PNEUMATICKÁ

GN-70/560 MECHANICKÁ

Pomocí této pistole na tekuté mate-

Pomocí této pistole se nasává těs-

Pomocí této pistole na tekuté mate-

riály se mohou zpracovávat všech-

nící hmota přímo z nádoby (plecho-

riály se mohou zpracovávat všechny

ny těsnící hmoty v běžném balení

vé dózy) do válce pistole. Na spodní

tekuté těsnící hmoty v běžném balení

(sáčky, kartuše a volné nádoby).

straně rukojeti pistole se nachází ven-

(volné nádoby). Na zpracování vol-

Na zpracování volných nádob a

til, který se může přestavit z tlaku na

ných nádob se doporučuje následu-

2-složkových kartuší 450 ml se

vakuum.

jící příslušenství: držák nádoby a pří-

doporučuje následující příslušenství: Držák nádoby, plnící deska a
příslušná míchadla. Plnění válce z
nádoby se uskutečňuje našroubováním plnicí desky (odolný materiál). Válec se plní tlakem a zpětným
tažením pístnice.

slušné míchadlo.

ˇ
STROJE K NÁKUPU I ZAPUJCENÍ

ˇ
PRÍSLUŠENSTVÍ

Aplikační zařízení
FLEXOMAT 8 bar

DRŽÁK DÓZY

KŘÍDLOVÉ MÍCHADLO

(nádoba 2,5 l/ 4,0 l).

• 50 mm – nádoba 2,5 1/4,0 I
• 100 mm – nádoba 10,0 I
• 150 mm – nádoba 25,0 I

Aplikační

zařízení

PROXAN®

-

FLEXOMAT 8 bar bylo speciálně

Lopatkové míchadlo.

vyvinuto ke zpracování hotových

Plnící deska na dózy (vhodná pro

smíchaných tekutých polysulfidových

pistoli na tekuté materiály WUBO

zálivkových hmot. Tlakový kotel je di-

600)

menzován na hodnotu tlaku až do 8
barů a pro 25 l nádoby. Pomocí zařízení je možné dosáhnout výkonu
zpracování...

LÁHEV SE ŠTĚTCEM
NA ADHEZNÍ NÁTĚR
• 125 ml
• 250 ml

DRŽÁK KARTUŠÍ
Míchadlo do kartuší

• 500 ml

ˇ
STROJNÍ VYBAVENÍ A NÁRADÍ
VAŘIČ ASFALTOVÉ HMOTY

ŘEZAČKA RK 10

ŘEZAČKA RSD 500

APLIKÁTOR HMOTY
K PŘEKRYTÍ ZA STUDENA

LANZA

POSTŘIKOVAČ GLORIA

ŘEZNÉ KOTOUČE

ČISTÍCÍ KARTÁČE

GUMOVÉ NAFUKOVACÍ BEDNĚNÍ S KOVOVÝM JÁDREM

DRŽÁK NIVELETY

TITAN-ALU ZVEDÁK
ŠACHTOVÝCH RÁMŮ

MÍCHADLO
DVOU-VŘETENOVÉ

ˇ
PLASTOVÉ POKLOPY A MRÍŽE
POKLOPY

MŘÍŽE

POKLOPY

MŘÍŽE

poklop je na obvodu opatřen dvě-

jsou určeny k zabudování do vozo-

ma výstupky, jež zapadají do výře-

vek pozemních komunikací, zpevně-

zu v rámu tak, aby byla jednoznač-

ných krajnic a parkovacích ploch.

Pro uliční vpustě
M508D

M650C

M700D

M655C

M800

M600C - typ A

ně určená poloha poklopu.
Pro horskou vpusť
Poklopy o Ø 680 mm jsou dodává-

M600C - typ B

ny s plným víkem, nebo s odvětraným víkem a lze je doplnit o zámek
(typ ZH nebo T) a opatřit tlumící
vložkou.
Pro odvodňovací žlab
M550

Produktová řada k odvodnění komunikací, z materiálu ROVASCO zahrnuje plastové kanalizační poklopy a vtokové mříže. Používají se jako náhrady litinových mříží a poklopů. Jsou to
plastové monolity bez kovových či jiných výztuh, koncipovány do standardně používaných
litinových nebo betonovo-litinových rámů. Dodávají se samostatně nebo s BEGU rámem.

SLUŽBY

ŠKOLENÍ
teoretické a praktické zaškolení
pracovníků k aplikaci materiálů
BIGUMA a HERMES TECHNOLOGIE.

TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ
doporučení správného technologického
postupu a materiálů.

ˇ
PUJCOVNA
STROJU
ˇ
A NÁRADÍ
Vařič asfaltové hmoty AVG50, aplikátor hmoty
na překrytí za studena, řezačka RK 10, řezač
spár 500, řezné kotouče, lanza, postřikovač
GLORIA, gumové nafukovací bednění, držák
nivelety, vibrační deska.

CO JE BAM ZKOUŠKA?
Důležitým faktorem ovlivňujícím ži-

v Berlíně (BAM), k získání „praktic-

povětrnostním podmínkám (podzim/

přežít po dobu nejméně 9 cyklů bez

votnost betonových ploch je funkč-

kého důkazu o použití systémů pro

zima: chlad, vlhkost, zatížení v tahu,

poškození.

ní těsnění spár. BAM je důležitá

těsnění spár“.

jaro/léto: teplo, UV záření, tlak) a

zkouška s ohledem na životnost a
funkčnost použitých materiálů.

Dle BAM by systém těsnění spár

podroben dynamickému dopravní-

V Německu je již po dobu 2-3 let

mu zatížení.

test výkonnosti stále častěji vyžado-

měl být testován za podmínek, které

ván u velkých betonových ploch na

Tyto produkty splňují náročná krité-

se co nejvíce podobají realitě během

Po každém cyklu je kontrolována

dálnicích a letištích. To platí jak pro

ria systémového zkoušení vlastností

celého životního cyklu. Za tímto úče-

těsnost spoje s podtlakem až do –

horké, tak pro studené zálivky.

vyvinutá Spolkovým institutem pro

lem, je těsnicí systém spár ve zku-

0,55 barů. Těsnicí systém spár musí

materiálový výzkum a testování

šebně vystaven různým sezónním

tuto simulovanou sezonní zátěž

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
Letiště Berlín Brandenburg
Několik dálničních úseků v Německu: A7, A9, A4 a A1
Letiště Mnichov, Cologne-Bonn

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

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

Tel.:

Tel.:

+421 903 776 553
+421 944 310 501
Email: biguma@biguma.sk
Web: www.biguma.sk

