BIGUMA VOEGBAND 730/46

1. Vergunningshouder :

HAKOMA NV
Genthof 2
B-9255 Buggenhout
Tel. 052/399.189
info@hakoma.be

Fabrikant :

Isoliererzeugnisse Grossrohrdorf GmbH – Identificatienummer 730
D - 01900 GROSSROHRDORF
Identificatienummer 730/46

Labo :

Dortmunder Gussasphalt GmbH – D 54494 SOEST

2.

Beschrijving product :
Smeltbaar mengsel van petroleumbitumen, elastomeren, harsen en uitgekozen minerale vulstoffen.
Bevat geen teer.

3.

Toepassing :
Plastisch bindmiddel tussen :
- asfaltlagen op wegen : bij de rechte verbindingsstukken aan de
hernemingen voordat men de nieuwe asfaltlaag zal aanbrengen.
- herstellingsranden van bitumineuze wegdekken.
- tussen asfalt en beton.
- plastische uitzetvoeg tussen rails en wegdek.

4.

Identificatienummer :

5.

Samenstelling :
Basis van petroleum-bitumen, elastomeren, harsen en minerale vulstoffen.

Copro 730/46
Geldigheidsdatum zie www.copro.eu

Blad 1

BIGUMA VOEGBAND 730/46
8.

Eigenschappen :
- Verwekingspunt Ring & Kogel:
- Conuspenetratie:
- Kogelpenetratie:
- Plooiproef/ 5 ≤ 0°C/30mm) :
-

9.

Rekbaarheid en hechtvermogen:

Levering en verpakking :
In kartonnen dozen (24 dozen per pallet)
35 x 10 mm : 48 meter/karton
40 x 10 mm : 40 meter/karton
50 x 10 mm : 31 meter/karton
Andere afmetingen op aanvraag.

>90° C
EN 1427
20 – 50 1/10 mm
EN 13880-2
10 – 30 %
EN 13880-3
Plooien zonder breuk, scheurvorming, barsten
of splitting
XIV 3.14.1
≥ 10 % ≤1 N/mm²
EN 13880-13

0,52 kg/m
0,60 kg/m
0,74 kg/m

10. Identificatie : volgens COPRO-normen op de dozen en de leveringsbons.
Gegevens op verpakking.
- afmetingen + fabricagereferentie.
- aantal meters in doos.
- Copro gekeurd.
- Productie-eenheid : Isolierzeugnisse Grossröhrsdorf GmbH
- Identificatienummer : 730/46
11. Plaatsingsvoorschriften :
Voegband +- 5 mm boven de aan te gieten asfaltdikte.
A. Algemeen :
- de ondergrond moet steeds droog, zuiver en stofvrij zijn.
- de contactoppervlakken moeten eerst ingestreken worden met een primer.
- de voegband licht voorverwarmen met behulp van een propaanbrander.
- de band aandrukken tegen de bestaande zijde.
B.

Speciale toepassing :
Voorgevormde voegband te kleven tegen bestaande asfalt laag :
- ondergrond, droog en stofvrij.
- emulsie reeds gespoten.
- voegbanden ontrollen.
- voegbanden met speciaal spatel drukken tegen de opstaande kant
en tegenhouden tot juist voor de verdeelbak van de asfaltmachine.
- de band blijft op zijn plaats en door de hitte en druk van de verse asfalt bekomt men een onmiddellijke
en perfecte verkleving tussen de bestaande en de nieuwe laag.
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