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SKUPINA

(dříve Stradafix®)
Kalový zákryt s jemnozrnnými minerálními látkami pro
vyplňování pórů na bázi emulze obsahující rozpouštědlo
Použití
BIGUMA® – L slouží k povrchovému uzavření a obnovení asfaltových vrstev vozovek podle ZTV BEA-StB a
k osvěžení starých asfaltových vrchních nátěrů. Používá se také k utěsnění drsných a otevřených porézních asfaltových vrstev pro prodloužení životnosti. Ztenčené a povrchově narušené vrchní vrstvy lze dalším
poškozením ochránit aplikací BIGUMA® – L. Asfaltové povrchy, které byly vytvořeny příliš otevřené, porézní,
lze uzavřít BIGUMA® – L. Hmota se používá také k uzavření povrchu asfaltové vrstvy a tím k prodloužení
životnosti. Povrchově narušenou vrstvu můžeme před další degradací chránit BIGUMA® – L.

Vlastnosti
působí regeneračně na pojivo starého asfaltového povrchu
ihned po aplikaci je odolná vůči povrchové vodě
jednoduchá možnost aplikace bez použití techniky
snadno zpracovatelná, dobrá stabilita při skladování
odolná proti silnému mechanickému namáhání

Pokyny ke zpracování
a) Aplikace
Hmotu je třeba před zpracováním zamíchat. BIGUMA® – L se nanáší rovnoměrně a v tenké vrstvě gumovou
stěrkou. Při aplikaci BIGUMA® – L na čerstvém asfaltovém povrchu se doporučuje nejprve vytvořit zkušební
plochu, protože by mohlo dojít k výskytu změkčení v ošetřovaných vrstvách. Na opravovaných plochách je
možné obnovit provoz až po zaschnutí hmoty.
Doba schnutí činí pro každou vrstvu hmoty 2–3 hodiny v závislosti na teplotě. Nižší teploty zpomalují, vyšší
teploty urychlují proces schnutí. Druhou vrstvu hmoty je možné nanést teprve po úplném zaschnutí první
vrstvy. BIGUMA® – L není vhodná k vyrovnávání nerovností.
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BIGUMA® – L odpovídá požadavkům TL-Sbit a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

b) Požadavky na podklad
Podklad musí být důkladně očištěn. Podklad musí být rovný a dobře zhutněný. Aplikace BIGUMA® – L by
měla následovat u nově položených asfaltových vrstev teprve po asi 4 týdnech.
BIGUMA® – L by se neměla používat na studený asfalt na bázi rozpouštědel. Hmota brání odpaření ředidla
obsaženého v asfaltu, studený asfalt zůstává trvale měkký a nemůže vytvrdnout. BIGUMA® – L může být
použita jen na starý studený asfalt.

Povětrnostní podmínky
Aplikaci je povoleno použít pouze za suchého počasí. Okolní teplota a povrchová teplota by neměla být nižší
než +5 °C.
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Kalový zákryt s jemnozrnnými minerálními
látkami na bázi emulze obsahující rozpouštědlo

–L

Spotřeba
Spotřeba materiálu se liší podle stavu podkladu.
Jedna omlazující vrstva:

asi 0,8–1,5 kg/m²

Dvojitá omlazující vrstva:
1. vrstva:
2. vrstva:

asi 1,0–1,5 kg/m²
asi 1,0–1,5 kg/m²

Skladování
V neotevřeném originálním balení je BIGUMA® – L skladovatelná minimálně 12 měsíců. Je třeba vyhnout se
přímému slunečnímu záření a účinku tepla.

Balení
Balení

Hmotnost

Balení/paleta

Kg/paleta

Stohování palet

Celkem kg

plech

10 kg

30

300

1

300

plech

30 kg

16

480

1

480

Čistící prostředky
BIGUMA® – SWS, voda
BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla
Mycí pasta na ruce
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V čerstvém stavu:
V tuhém stavu:
Při kontaktu s pokožkou:

Související předpisy
Při práci s produktem BIGUMA® – L je třeba dodržet ZTV-BEA StB.

Technické údaje
Vnější vlastnosti (DIN EN 1425):
Ztráta váhy vypařením
(DIN 52045-1):
Hustota při 25 °C
(DIN EN ISO 3838):
Druh pojiva:
Druh rozpouštědla:
Podíl hmoty na pevná tělesa:

černý, tekutý, homogenní
<25 %
asi 1,30 g/cm³
živice
uhlovodík
>70 %

Důležité informace
Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní list. Obsahuje bezpečnostní informace, zejména o
skladování, přepravě a manipulaci s BIGUMA® – L.

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.: 03/21
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