
 
COLZUMIX® - IVS 
Bituminis pirminis gruntas, kurio sudėtyje yra tirpiklių 

Naudojimas: 
COLZUMIX® - IVS yra bituminis pirminis gruntas skirtas sanavimo masėms BIGUMA® - DS 10 ir BIGUMA® - DS 30. Pirminis 
gruntas naudojamas esant šiurkščiam pagrindui, kuriame mažai rišiklių, siekiant nepriekaištingai suklijuoti sanavimo mases. 
 

Savybės: 
COLZUMIX® - IVS pasižymi šiomis savybėmis: 
• itin tvirtas sukibimas su beveik visais paviršiais, o ypač su asfalto ir betono paviršiais, 
• labai greitai sukimbantis, 
• itin gerai padengia paviršių, 
• šiek tiek klampus. 
 
Apdorojimo nurodymai:  
Oro sąlygos: 
Apdorojant COLZUMIX® - IVS, statybinės konstrukcijos paviršius ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. 
Apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio. 
Pagrindas ir grunto naudojimas: 
Pirminio grunto paskirtis yra suklijuoti prie betono ir asfalto konstrukcijų sukimbančias dulkes ir sudaryti tvirtai sulimpantį 
sluoksnį, kuris vėliau susijungia su sanavimo mase. Gruntu tepamas paviršius turi būti sausas, neriebus ir be birių elementų. 
Prieš apdorojimą COLZUMIX® - IVS reikia išmaišyti iki vientisos masės. COLZUMIX® - IVS galima užtepti arba užpurkšti. 
 
Medžiagų sąnaudos: 

Colzumix® - IVS: maždaug 0,3 - 0,5 kg/m2, priklausomai nuo pagrindo 

Laikymas: 

Neatidaryta originali COLZUMIX® - IVS pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėn. Pakuotę su gruntu reikia saugoti nuo 
šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio. 



Pakuotė: 
Pakuotė1 : 10 ir 30 litrų 

 
Valymo priemonės: 
Prietaisai: 
Esant sąlyčiui su oda: 

 
benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai,  
pasta rankoms plauti

Techniniai duomenys: 
Rišiklio rūšis: 
Tirpiklio rūšis: 
 
Savybės: 
 
Pliūpsnio 
temperatūra:  
 
Tankis 

bitumas 
vaitspiritas  
 
skystas  
 
apie 30 °C  
 
 
apie 0,90 g/cm3 

 

 

Svarbus nurodymas: 

Būtina laikytis saugos duomenų lape išdėstytų reikalavimų. Jame yra informacija dėl saugumo  
laikant, transportuojant ir naudojant COLZUMIX® - IVS. 
 
 

prie 1) Dėl tuščių baltos skardos pakuočių utilizavimo reikia kreiptis į įmonę KBS, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH, Düsseldorf. Pageidaujant bus 
pateiktas visoje Vokietijoje veikiančių KBS įmonės surinkimo punktų sąrašas. 

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo 
sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite 
specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“. 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest, 
Telefonas: +49 (0)2921/8907-0,    Faksas: +49 (0)2921/8907-71,    Internetinė svetainė: www.dga.de,      El. paštas info@dga.de     Redakcija: 01/05 
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