®

– Dreieck Band
SKUPINA

Polymerem modifikovaná tavitelná asfaltová páska
Použití
BIGUMA® – Dreieck Band elastomerem modifikovaná, vlákny vyztužená bitumenová spojovací páska ve
tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Používá se mimo jiné, když je potřebné vytvořit zkosenou hranu mezi
vodorovnými a vzestupnými součástmi nebo vytvořit drážku. Trojúhelníkový průřez se dokonale přizpůsobí
stěnám a vytváří šikmý povrch pro bezpečné spojení následných spojů, např. pokládku asfaltových pásů
nebo asfaltové vrstvy, asfaltové střešní krytiny apod.

Vlastnosti
snadná a rychlá aplikace
přizpůsobuje se i nerovnému podloží
bezprostředně po nanesení trojúhelníkové pásky lze provádět další práce
vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
trvale voděodolný, úplná přilnavost k podloží zabraňuje pronikání vody
flexibilní za nízkých teplot
vynikající lepicí vlastnosti

Pokyny ke zpracování
a) Požadavky na podklad
Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a musí být odstraněny všechny uvolněné části.
b) Základní nátěr
Povrch musí být před nanesením pásky opatřen vhodným základním nátěrem. Pro pás BIGUMA® – Dreieck
Band byly vyvinuty základové nátěry COLZUMIX® – VFB nebo COLZUMIX® – Haftgrund, které spolu s
páskou tvoří ucelený systém. COLZUMIX® – Haftgrund se používá tam, kde povrch nesmí být černě zbarven.
Základní nátěr se nanáší štětcem nebo se nastříká.
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BIGUMA® – Dreieck Band má mnoho výhod:

c) Aplikace
BIGUMA® – Dreieck Band se po vyjmutí z kartonu rozvine a pokládá se podél hrany spoje. Lehce se nataví
pomocí hořáku. Měkká a lepicí páska se přitlačí k připravené ploše. Musíte věnovat pozornost skutečnosti, že
obě strany pásky zcela přilnou k podloží na okrajích a/nebo konkávních lištách a že se neobjeví žádné vady.
Spolu se základním nátěrem je zaručeno dlouhodobé přilnutí.

Balení
Rozměry v mm
(výška × šířka)

m/karton

kg/karton

karton/paleta

m/paleta

25 × 25

30

15 kg

24

720

30 × 30

24

22 kg

24

576
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– Dreieck Band

Polymery modifikovaná asfaltová páska

Dodává se v kartonech o hmotnosti cca 15–18 kg nebo návinech po 14–30 m podle rozměrů pásky.
Páska je navinuta na silikonový papír, jednotlivé vrstvy pásky jsou odděleny silikonovým kartonem, aby se
páska v kartonu neslepila.

Skladování
Podmínky skladování:
Stohování:
Skladovatelnost:

v suchu a chladnu
max. 4 kartony vrstveny na sobě
nejméně 12 měsíců za výše uvedených podmínek

Technické údaje
Typ produktu:
Bod měknutí – kroužek a kulička:
Penetrace kuželem:
Stálost tvaru:
Deformace ohybu při 0 °C:
Schopnost zatížení a přilnutí
při −10 ° C:

polymery modifikovaný asfalt s výplní
>90 °C
cca 30 1/10 mm
cca 24 %
žádné porušení při ohýbání
>10 %

Vytvoření drážky mezi betonovou základovou deskou a vzestupnou vnější stěnou pro následnou aplikaci
hydroizolace, např.:

Vnější těsnění základů
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Výstavba a inženýrské stavby

Těsnění parkovacích ploch

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.
Rev.: 01/21
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