
 – Band Plus
Polymery modifikovaná tavitelná asfaltová páska – samolepicí, 
podle TL Fug-StB

Použití
BIGUMA® – Band Plus je tavitelná spojovací asfaltová páska s aplikovanou lepicí vrstvou a splňuje požadavky 
TL Fug-StB.
Pásky BIGUMA® – Band Plus jsou určeny pro utěsnění spár a trvalé spojení pracovních spojů v oblasti 
výstavby asfaltových komunikací a při údržbě a opravách komunikací. Pásky lze použít při opravách výtluků, 
povrchů po překopech pro inženýrské sítě a při spojení pruhů obrusné vrstvy. Vysoká schopnost přizpůsobení 
pohybu umožňuje spojení pracovních spojů materiálů s různými vlastnostmi (spojení asfaltových povrchů s 
kanalizačními poklopy, vpustí a dalšími armaturami, obrubníky a dlažebními krajnicemi).

Vlastnosti
BIGUMA® – Band Plus je obdélníkového tvaru, strojně vyrobená termoplastická páska na bázi polymerem 
modifikovaného asfaltu a plniv.

BIGUMA® – Band Plus se speciální samolepicí vrstvou se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 
umožňuje aplikaci bez předchozího zahřátí
lze ji aplikovat velmi snadno a rychle

rozměrově přesný obdélníkový průřez
snadné použití
dobré funkční vlastnosti díky modifikaci polymery
vysoká odolnost spoje proti stárnutí
odolnost proti vodným roztokům, solím, zředěným kyselinám apod.
jedná se o stavební materiál obsahující živici, který se bez problémů recykluje

Kromě toho má BIGUMA® – Band Plus následující vlastnosti:

Pokyny ke zpracování
V souladu s ZTV Fug-StB je před aplikací pásky nutné nanést základní adhezní nátěr COLZUMIX® – Haftgrund. 
BIGUMA® – Band Plus se po vyjmutí z kartonu pokládá podél hrany spáry s dělicí papírovou vrstvou otočenou 
nahoru. Poté se vrstva papíru odstraní a páska se modifikovanou stranou pevně přitlačí po celé ploše k 
připravené hraně spáry. To lze provést pomocí aplikační pomůcky nebo ručně, např. s použitím špachtle.
Díky modifikaci povrchu přilne páska k hraně asfaltové spáry a je po dobu stavebních prací chráněná proti 
odpadnutí. Trvalého spojení se dosahuje roztavením pásky při aplikaci a působením horké asfaltové směsi. 
BIGUMA® – Band Plus se může aplikovat bez použití plamene hořáku. V souladu s předpisy ZTV Fug-StB 
se při aplikaci musí použít adhezní nátěr na „studené“ straně pásky. Již položená dilatační páska musí být 
chráněná proti provozu.

Požadavky na podklad
Plochy asfaltových vrstev (frézované hrany, oříznuté hrany, naválcované boky atd.) musí být suché, čisté, 
bez námrazy, oleje a mastnoty. Všechny volné součásti je třeba odstranit. Plochy spojů musí vykazovat 
rovnoměrně dobré zhutnění a dobré vlastnosti povrchu. To lze zajistit dodržením odpovídajících opatření 
během pokládky asfaltové směsi.
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 – Band Plus

Související předpisy
Při použití pásek je nutné dodržovat mimo jiné následující předpisy: 

ZTV Fug-StB ZTV A-StB
ZTV-BEA StB ZTV-Asphalt StB

Rev.: 03/21
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Polymery modifikovaná tavitelná asfaltová páska

Skladování
Podmínky skladování: v suchu a chladnu
Stohování: max. 4 kartony vrstveny na sobě
Skladovatelnost: nejméně 12 měsíců za výše uvedených podmínek

Čisticí prostředky
Přístroje: BIGUMA® – SWS
Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost 
amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu.  Platí naše obchodní podmínky, 
které najdete na adrese www.dga.de.

Povětrnostní podmínky
Aplikace se smí provádět jen za suchého počasí a při povrchové teplotě min. 5 °C. Při nižších teplotách jsou 
nutná další opatření, např. předehřátí hrany spáry pomocí plamene.

Rozměr v mm

30 x 8

m/karton kg/karton karton/paleta m/paleta

73

63

48  

63   

26

26

23

28

24 1 752

1 512

1 152

(výška x šířka)

35 x 8

40 x 8

30 x 10

35 x 10
40 x 10

48   
40   

25
24

24

24

24

24
24

1 512

1 152
960

Jiné rozměry na vyžádání.
Forma dodávky: 24 kartonů na europaletě

U válcovaného asfaltu

U litého asfaltu s posypem posypovou drtí

U litého asfaltu bez posypu posypovou drtí

Doporučené rozměry pásky

Výška

Tloušťka vrstvy + 5 mm

Tloušťka vrstvy

Tloušťka vrstva − 5 mm

min. 10 mm

Šířka

min. 10 mm

min. 10 mm

Spotřeba materiálu
Spotřeba COLZUMIX® – Haftgrund: cca 0,03 l/m na cm tloušťky vrstvy

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, 
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

www.dga.de

Centrální prodej

Německo

Prodej v ČR
BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

Bratislavská 2808 690 02 Břeclav

+420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

www.biguma.cz


