
 
 
 

BIGUMA® - AquaBit 
šaltuoju būdu apdorojamas, greitai kietėjantis asfaltbetonio mišinys 

Naudojimas: 
BIGUMA® - AquaBit naudojamas važiuojamosios dalies pažeidimams pašalinti, išdaužytoms duobėms užpildyti, įlūžimams užtaisyti ir 
nuožulnumams įrengti. BIGUMA® - AquaBit apdorojamas šaltuoju būdu. Dėl ypatingos veikliųjų medžiagų kombinacijos, masė jau 
netrukus po užpildymo, gali būti veikiama apkrovos.  

Savybės: 
BIGUMA® - AquaBit sudėtis: modifikuotas bitumas, kruopščiai parinktos mineralinės užpildymo medžiagos bei plastifikuojantys 
polimerai. BIGUMA® - AquaBit šaltasis/-ai klojamas mišinys reaguoja su vandeniu ir netrukus po klojimo pradeda kietėti. 
 
BIGUMA® - AquaBit pasižymi šiomis savybėmis: 
• apdorojamas šaltuoju būdu, 
• mišinys itin greitai kietėja dėl tikslingos cheminės reakcijos, 
• mišinio klojimo darbams nereikia naudoti įrenginių, 
• po klojimo ir sutankinimo yra stabilus ir per jį galima važiuoti, 
• apdorojamas ir ant drėgno pagrindo, 
• galima įsigyti skirtingų dydžių granules atitinkamo storio sluoksniams, 
• suderinamas su įprastomis bituminėmis statybinėmis medžiagomis, 
• be tirpiklių, todėl tausoja aplinką. 

Apdorojimo nurodymai: 
BIGUMA® - AquaBit reaguoja su vandeniu ir oro drėgme ir po trumpo laiko sukietėja. Šaltuoju būdu apdorojamas mišinys prieš pat 
naudojimą turi būti apsaugotas nuo drėgmės. Pakuotę reikia atidaryti prieš pat apdorojimą ir mentele arba kastuvu ant pagrindo 
paskirstyti mišinį. Siekiant optimalaus galutinio rezultato, įrengiant nuožulnumus ir užtaisant duobes, mišinį reikia kloti padarant nedidelį 
paaukštinimą. Paklojus, BIGUMA® - AquaBit sušlapinamas vandeniu ir sutankinamas rankiniu arba mechaniniu tankintuvu. 

Esant itin storiems sluoksniams, pavyzdžiui, užtaisant pragręžtas skyles, rekomenduojama mišinį kloti sluoksniais ir apipurkšti vandeniu. 
Sluoksniais klojant mišinį tarp atskirų darbo operacijų nereikia daryti pertraukų. 

BIGUMA® - AquaBit apdorojamas oro temperatūrai esant mažiausiai -5 °C. Jei kyla pavojus užšalti ir dėl to išsiplėsti vandeniui, mišinio 
nereikia apipurkšti vandeniu. Mišinio kietėjimo laikas atitinkamai pailgėja. Siekiant geresnio mišinio apdorojimo ir elastingumo, 
rekomenduojama mišinį sandėliuoti aukštesnėje nei +10 °C temperatūroje. 

Dėl paviršiaus šiurkštumo pagerinimo, jį galima apibarstyti smulkiu smėliu. 
Reikalavimai pagrindui: 
Pažeistų vietų arba įlūžimų kraštus, prireikus išlyginti ir iš taisomų vietų kruopščiai išvalyti dulkes, purvą bei birius dangos likučius. 
Pagrindas gali būti drėgnas, bet ne šlapias. 
Klojant mišinį ant betono ir ne itin tinkamo pagrindo, BIGUMA® - AquaBit sukibimą galima pagerinti naudojant gruntą BIGUMA® - 
Haftkleber. Gruntą ant pagrindo reikia užtepti teptuku arba šepečiu. Iškart užtepus gruntą galima kloti BIGUMA® - AquaBit. 

Oro sąlygos: 
Iš anksto apdorotos pažeistos vietos gali būti užpildomos ir apipurškiamos vandeniu, kai statybinės detalės paviršiaus temperatūra yra 
aukštesnė nei 0 °C. Neapipurškus vandeniu, BIGUMA® - AquaBit galima kloti ir esant temperatūrai iki -5 °C. Mišinio kietėjimo laikas 
atitinkamai pailgėja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Medžiagų sąnaudos: 
Medžiagų sąnaudos priklausomai nuo medžiagos granulių tankumo yra apie 21 -24 kg/m2 kiekvienam klojamo sluoksnio centimetrui. 

Prireikus, pirminio grunto (BIGUMA® - Haftkleber) sąnaudos yra nuo 0,3 iki 0,4 kg/m².  

Pakuotė 
Siekiant apsaugoti BIGUMA® - AquaBit nuo drėgmės, mišinys pakuotėje yra įpakuotas į vidinį sluoksnį. Dėl kombinuoto įpakavimo 
būdo, pakuotės vidus yra švarus, todėl ją paprasta utilizuoti. 

• 25 kg plastikinė pakuotė1) 

 

Tiekiamos granulės: 
BIGUMA® - AquaBit tiekiamų granulių dydžiai: 0/3mm, 0/5 mm ir 0/8 mm. 
 

Laikymas: 
Neatidaryta originali BIGUMA® - AquaBit pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 4 mėnesius. Atidarytą pakuotę galima laikyti neilgai, be 
to vidinė pakuotė turi būti vėl gerai uždaroma pakuotėje. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių 
arba didelio karščio poveikio. 

Valymo priemonės: 
Prietaisai: benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai, 
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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“. 
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