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Termékinformáció
Útépítés

Különleges el nyei
• Öntapadó tulajdonságai miatt gyorsan és

könnyen lefektethet
• Gazdaságos javítási megoldás
• Jól bevált anyag
• Oldószermentes

RISSBAND SK

A bitumentartalmú profil az aszfaltburkolatok felületén keletkezett hibák gyors és költségkímél  javítására szolgál.
Az anyag plasztikus tulajdonságainak és öntapadó rétegének köszönhet en optimális a felülettel az összekötés.

Leírás

Az öntapadó repedésszalagot els  sorban az aszfaltburkolatok repedéseinek, kinyílt hézagainak és varratainak
takarására használják. A nyílás szélessége ne haladja meg az 5 mm-t. Biztosan és gyorsan felhelyezhet , mert
öntapadó réteggel rendelkezik. A károsodott helyeket tartósan lezárja, plasztikus tulajdonságainak köszönhet en
szétterül a burkolaton és a forgalom terhel  hatása által rögzül. A szalagot a felhelyezés után a forgalom
dolgozza be az aszfalt szerkezetébe és a repedésbe, annak síkjából elterülés után nem áll ki.

Felhasználás

A környezet h mérséklete haladja meg a +15 ºC fokot. A repedés ne legyen szélesebb 5 mm-nél. A felület legyen
száraz és tiszta. Alacsonyabb h mérséklet esetén gázlánggal lehet a felületet el melegíteni, vagy a szalagot
puhítani a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Ha a szalag kezdeti terülése nem kielégít , egy tömörít
henger segítségével hengereljük a repedésbe és az aszfaltra.
Az aszfaltfelületnek tisztának és száraznak kell lennie. Egy felületi el kezelés nem szükségszer  (TOK Primer
SK), de javítja a tapadási tulajdonságot.
Kifejezetten régi, lesoványodott aszfalton ill. betonburkolaton javasolt az el kezel  használata. A repedés
szalagot rendeltetésének megfelel en a repedésre vagy hasonlóra helyezzük. A forgalom okozta terhelés által
kiváltható a hengerelés. Körülményekt l függ en el nyös lehet a szalag homokkal történ  beszórása. Ez alatt
értend  a nyári melegben történ  felhasználás.

Csomagolás, szállítás és tárolás

Méret: 40 mm széles és 4 mm vastag
Hossz: 22 m / tekercs
Karton: 3 tekercs / 66 m
A karton méretei 370 x 370 x 160 mm. 1 EUR raklapon 30 karton fér el.
Tárolás: eredeti csomagolásban, napsugárzástól, sugárzó h l és nedvességt l védett fedett, zárt helyen.
Tárolhatóság ca. 12 hónap.
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Feldolgozást segít  eszköz – RISSBAND ROLLER

A berendezés a repedéstakaró szalag
könny  és gyors beépítését teszi
lehet vé. A tekercseket hamar lehet
váltani, a görg  pedig segít a tekercs
aszfalton történ  rögzítésében. Ezáltal a
szabálytalan vonalú repedések kezelése
is egyszer en megvalósítható.


