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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

''OVERSEALBANDING.. 
_ plombování s povrchovým pře@em.

Vlastnosti:
BIGUMA _ Rs.cz je zatékavá,lepivá na podklad a stá|á vůči slunečnímu zá}ení' flexibilní s vysokou tvarovou
pamětí. HÍnota splňuje požadavlry norem TL Fug-Stb 0l' ZTV Fug-stb 01 a s}w 67l625a' Pro pouáť v ČRje
bmotá ceÍtifikovaná a opařena stávebním tecbnickým osvědčením sTo-Ao 224.l l03/2oo3 vydam'ýn
autorizovanou osobou č. 224' Institut pro testování a certifikaci. a.s. z|í1|.

Teplota zpracování :
Hustota:
PrimáÍní nátěr:

160.C
1'25 ýcn3
není nuhý na AB, na cB coLZUMIx _ Hafurund

Poznámka:
Do systému výstavby, údrŽby a oprav vstupuje sp|něnÍm požadavků TP
BIGUMA _ RS.CZ splňuje poádavky nařízení vlády č. ló3l2o02 sb.
stavební výrobky.

Ba|ení:
BIGUMA _ RS-CZ je plněna do obalů'z tenkého plechu po 12 a 35 kg a transportována na newatných paletách,
po 20 ks u mďého bďení a l1 ks u velkého bďení. oddělovací vÍstva v hobocich a možnost otevřenl ro.znzenrm
zaručuje rycblé' bezproblémové a b62pečné vybalení bmoty z nádob.

sk|adování:
V suchu, ne na přímém slunci, vrstvil max. 3 palety na sebe. Trvanlivost produktu je za výše uvedených
podmínek teoreticky neobraničena

spotřeba mat€riá|u:
Spoťeba při plnění spár se lypočÍtá podle následujícího vzorce :
délka spáry (cm) X šlŤka spáry (cm) X hloubka spáry (cm) x hustota zalévací hmoty (g/cm3): spotřeba
v gramech
Potřeba základního nátěru obnáší asi 3olo z uvedeného množství zalévané bmoty.

Tato výrobní informace odpovídá stavu nďich současných iďormací, uvedená data jsou průměmé hodnoty za
norrnátťch podminek. Z'pÍacovďe| je- 

-povinen 
přezkoušet způsobilost u .oáio.t uziu p. praoon*y

účel.v případě speciálních otázek vám rádi poradÍme. Platí naše všeobecné obchodní a rtodaci poámínkv.

82, TP
o shodě

87. TP 9l. TP 92 MDs ČR.
s techniclqhni požadavý na

obchodní zastoupení v Bratislavs|rrí 2808' 690 02 Břeclav
Tel: 519 325 355. 519 326 417


