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INSTITUT PRo TEsTovÁM,q, CERTIFIKACI. a. s.
certilikovaný podle ČsN EN Iso 9001 : 2001

zLÍN. tř. T.Batl299. ČEsKÁ REPUBLIKA

zPRÁvA o DoHLEDU
č'j. :343500937/2006

nadcertifikovanÝmuírobkem

Žadate|:

BIGUMA Bohemia.s. r. o.
|Č:26237997

Adresa:

Bratislavská2808,690 02 Břec|av

Výrobky:

hmotnBIGUMA - Rs.Cz
Asfaltovr{zalévací
mostnízávěr
Asfaltovépojivo pro e|astic|cý
kladenýza tep|aBIGUMA - BR
hmotaBIGUMA . Ds 164lsNv
Asfn|továza|évací

Výrobce:

DORTMUNDER GUSSASPHALT GmbH& Co. KG
43,D-59494Soest,SRN
Teinenkamp

Číslacertifikátů: 03 0198V/AO.03 0199V/AO,03 0200V/AO
nll
Zprávu zpracova|: lng. Petr Karlik Y<y4

Datumvydáni: 31.3. 2006
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Dortmunder Gussasphalt,GmbH & Co. Mischwerke
BIGI]MA-RS.CZ
elastonemerická

asfaltová

zalévací hmota

Použití:
BIGUMA _ Rs-cz je zďévací hmota vyvinutá pro sanaci ahlin asfalto\rých, a!fultobetonoých a
cementobďonových povrchů si|nic, dá|nic a ostafuích dopravních p|och při mofuém použití způsobu
_ plombovánís povrchovýmpře@em.
''OVERSEALBANDING..
Vlastnosti:
BIGUMA _ Rs.cz je zatékavá,lepivána podklad a stá|á vůčislunečnímu
zá}ení'flexibilní s vysokou tvarovou
pamětí.HÍnotasplňuje požadavlrynorem TL Fug-Stb 0l' ZTV Fug-stb 01 a s}w 67l625a' Pro pouáť v ČRje
bmotá ceÍtifikovaná a opařena stávebním tecbnickým osvědčenímsTo-Ao 224.l l03/2oo3 vydam'ýn
autorizovanouosobouč.224' Institutpro testovánía certifikaci. a.s.z|í1|.
Teplota zpracování :
Hustota:
PrimáÍnínátěr:

160.C
1'25 ýcn3
nenínuhý na AB, na cB coLZUMIx

_ Hafurund

Poznámka:
Do systémuvýstavby, údrŽbya oprav vstupuje sp|něnÍmpožadavkůTP 82, TP 87. TP 9l. TP 92 MDs ČR.
BIGUMA _ RS.CZ splňuje poádavky nařízenívlády č. ló3l2o02 sb. o shodě s techniclqhnipožadavýna
stavebnívýrobky.
Ba|ení:
BIGUMA _ RS-CZ je plněna do obalů'ztenkéhoplechu po 12 a 35 kg a transportovánana newatnýchpaletách,
po 20 ks u mďéhobďení a l1 ks u velkéhobďení. oddělovací vÍstvav hobocich a možnostotevřenl ro.znzenrm
zaručujerycblé'bezproblémové
a b62pečné
vybaleníbmoty z nádob.
sk|adování:
V suchu, ne na přímémslunci, vrstvil max. 3 palety na sebe. Trvanlivost produktu je za výšeuvedených
podmínekteoretickyneobraničena
spotřeba mat€ r iá|u:
Spoťeba při plněníspár se lypočÍtápodle následujícíhovzorce :
délka spáry (cm) X šlŤkaspáry (cm) X hloubka spáry (cm) x hustota zalévacíhmoty (g/cm3): spotřeba
v gramech
Potřeba základníhonátěru obnášíasi 3oloz uvedenéhomnožstvízalévané
bmoty.
Tato výrobníinformace odpovídástavu nďich současnýchiďormací, uvedená datajsou průměméhodnoty
za
norrnátťch podminek. Z'pÍacovďe| jepřezkoušet způsobilost u .oáio.t uziu p. praoon*y
-povinen
účel.vpřípaděspeciálníchotázek vám rádi
poradÍme.Platínaševšeobecné
obchodnía rtodacipoámínkv.

obchodní zastoupenív
Bratislavs|rrí2808' 690 02 Břeclav
Tel: 519 325 355. 519 326 417

