
SKUPINA

– STRIP SP
Polymery modifikovaná asfaltová páska na překrytí trhlin

Použití
BIGUMA® – STRIP SP se používá k utěsnění otevřených švů, pracovních spojů a trhlin na asfaltových 
vozovkách až do šířky 5 mm. Páska zakrývá oblast spojů nebo trhlin a účinně zabraňuje pronikání povrchové 
vody. Přednostně se BIGUMA® – STRIP SP používá pro vedlejší silniční komunikace v komunální stavbě 
silnic, stejně jako chodníků a cyklistických cest.

®

Vlastnosti
BIGUMA® – STRIP SP se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

aplikovatelná za studena
poškozená místa mohou být snadno a rychle opravena
může být překryta asfaltovou směsí
vysoká odolnost proti stárnutí díky modifikaci polymery
odolná proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám apod.
obsahuje asfalt, a je tudíž recyklovatelná
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Pokyny ke zpracování
Povrch spoje/trhliny musí být suchý, čistý a důkladně očištěn od prachu, nečistot a volných částic, a to 
nejlépe stlačeným vzduchem, ale postačí i důkladné vymetení místa metlou. V místě aplikace se štětcem na 
povrch i pásku nanese adhezní nátěr COLZUMIX® – VFB. Množství adhezního nátěru se řídí dle podkladu, 
mělo by se ale v každém případě zamezit nadměrnému použití. Po zaschnutí nátěru se odvine
BIGUMA® – STRIP SP a slabým tlakem se aplikuje na povrch trhliny. Dělicí silikonový papír se odstraní, 
povrch se posype jemným drceným kamenem a BIGUMA® – STRIP SP se ručním válcem zaválcuje.
Při teplotě pod 10 °C je možné lepivost pásu zvýšit mírným zahřátím propanovým plamenem.

Povětrnostní podmínky
Aplikace se smí provádět jen za suchého počasí a při povrchové teplotě minimálně 5 °C. Při nižších teplotách 
jsou nutná další opatření, např. předehřátí hrany spáry pomocí plamene.
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Rozměr
(výška × tloušťka × délka role)

Balení a rozměry

m/karton kg/karton rolí/karton

30 mm × 3 mm 5 m 8640

35 6 740 mm × 3 mm 5 m

50 mm × 3 mm 5 m 25 4 5



Skladování
Výrobek musí být skladován v chladu a suchu a je skladovatelný po dobu nejméně 24 měsíců.

Rev.: 03/21

BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla
Mycí pasta na ruce

Čisticí prostředky
Přístroje:
Při kontaktu s pokožkou:

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.
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Polymery modifikovaná asfaltová páska na překrytí trhlin – STRIP SP®
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