
 

 

 
 
 
 
 

BIGUMA®-DS 10 
Bituminė sanavimo masė, naudojama sanuojant nuo 5 iki 15 mm storio sluoksnius 

Naudojimas: 
BIGUMA®-DS 10 yra bituminė sanavimo masė, skirta eismo zonų dangos frezuotoms lomoms, pervažoms, iškyšoms ir įduboms 
užpildyti. BIGUMA®-DS 10 tinka važiuojamųjų kelio dalių paviršiui atnaujinti po demarkacijos darbų. Be to, sanavimo masė skirta 
šiurkščių, remontuotinų bituminių paviršių mechaniniams pažeidimams arba nedidelių dengiamojo sluoksnio ištrupėjimams užtaisyti. 

Savybės: 
BIGUMA®-DS 10 sudėtis – modifikuotas bitumas, kruopščiai parinktos mineralinės užpildymo medžiagos bei plastifikuojantys 
elastomerai. BIGUMA®-DS 10 tinka naudoti sanuojant nuo 5 iki 15 mm storio sluoksnius. 
BIGUMA ®-DS 10 pasižymi šiomis savybėmis: 
• lengvai liejama ir/arba tepama, 
• geras sukibimas su mineralinėmis ir bituminėmis medžiagomis, 
• pakankamai stabili, todėl tinkama sanuojant nuo 5 iki 15 mm storio sluoksnius, 
• suderinama su įprastomis bituminėmis statybinėmis medžiagomis. 

Apdorojimo nurodymai: 

a) Masės lydymasis:  
Ruošiant BIGUMA®-DS 10 rekomenduojama naudoti lydymo-maišymo įrenginį. Masę reikia lėtai išlydyti iki apdorojimo 
temperatūros 190 – 240 °C, siekiant išvengti viršyti terminę apkrovą, kuris pakenktų medžiagai. Sandarinimo masės temperatūrą 
reikia termostatiškai reguliuoti; ji turi būti nuolat kontroliuojama.  
b) Reikalavimai pagrindui: 
Pagrindas turi būti sausas ir nedulkėtas, todėl sanuojamą plotą rekomenduojama iš anksto paruošti naudojant karštu oru veikiančią 
įrangą. Sanuojant mineralinį pagrindą, pavyzdžiui, betoną, būtina naudoti pirminį gruntą COLZUMIX S. 
c) Masės liejimas 
BIGUMA ® DS 10 negalima lieti siurbliu. Sanavimo masę galima lieti tiesiogiai iš lydymo-maišymo įrangos, arba kibiru, arba 
panašia tara. Baigiamasis apdorojimo etapas vykdomas rankiniu būdu glaistykle, ar dangos remonto įrankiais, pavyzdžiui, traukiamas 
skirstytuvas arba traukiamas liejimo įtaisas. Siekiant pagerinti paviršiaus šiurkštumą, paviršių, ant kurio užlieta dar karšta sanavimo 
masė, reikia apibarstyti aukštos kokybės skalda. Rekomenduojama naudoti prie dangos spalvą atitinkančią aukštos kokybės 
bituminizuotą skaldą (1/3 arba 2,5 mm). Aukštos kokybės skaldą reikia prispausti lengvu rankiniu volu. Jei ant sanuoto paviršiaus 
naudojamos kitos medžiagos, pavyzdžiui, ženklinimo masės, kiekvienu atskiru atveju reikia patikrinti, ar naudojamos medžiagos ir 
pasirinktas paviršiaus apdorojimo būdas yra tinkami. 

Oro sąlygos: 
Masę ant iš anksto apdorotos pažeistos vietos galima lieti tik esant sausam orui, ir kai statybinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra 
yra aukštesnė nei +5 °C. 

 



 

 

 
Medžiagų sąnaudos: 
Medžiagų sąnaudos užpildant frezuotus plotus, kai vykdomi demarkavimo darbai, apskaičiuojamos taip: 

BIGUMA®-DS 10 

COLZUMIX® S 

ilgis (cm) x plotis (cm) x gylis (cm) x tankis (g/cm3) = sąnaudos gramais 
 
pirminio grunto sąnaudos yra apie 0,3 l/m2 

Laikymas: 

Originalioje pakuotėje įpakuotos masės galiojimo trukmė mažiausiai 24 mėnesiai. 

Pakuotė: 
BIGUMA®-DS 10 pateikiama plonos skardos pakuotėse1) (Hobbocks) po 20 kg ir transportuojamas ant vienkartinių padėklų. 
Atskiriamasis sluoksnis ir Hobbocks pakuotės forma leidžia greitai, paprastai ir saugiai išimti sandariklį iš pakuotės. Išimtus blokus 
galima dar su galimai prilipusiu atskiriamuoju sluoksniu dėti į lydymo įrangą. 
Galima pasirinkti BIGUMA®-DS 10 pakuotę: granules įpakuotas 20 kg plastikiniuose maišuose. 

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

Pagrindiniai standartai: 
Naudojant sanavimo mases reikia laikytis „Nurodymų dėl eismo zonų asfalto dangos plyšių bei pažeistų siūlių ir jungčių sanavimo 
(HSR)“  

Techniniai duomenys: 
Tankis: apie 2,2 g/cm³ 

Apdorojimo temperatūra:  190 – 240 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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“. 
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