
 

BIGUMA® Fertigschlämme ES 
Šlamai polimerais modifikuotos bituminės emulsijos pagrindu 

Naudojimas: 
BIGUMA® Fertigschlämme ES dažniausiai naudojami šiurkštiems asfalto paviršiams ir stiprios apkrovos veikiamiems asfalto paviršiams 
atviromis poromis užtaisyti, siekiant pailginti asfalto dangos naudojimo trukmę. 
Suplonėjęs ir negilus dengiamųjų sluoksnių paviršius gali būti apsaugotas nuo tolesnio pažeidimo, naudojant BIGUMA® Fertigschlämme 
ES. Asfalto dangos, kurių paviršiuje daug atvirų porų, gali būti sutaisytos BIGUMA® Fertigschlämme ES šlamais. 

Savybės: 
BIGUMA® Fertigschlämme ES atitinka TL-Sbit reikalavimus ir pasižymi šiomis savybėmis: 
• polimerais modifikuotas bitumas užtikrina labai geras naudojimo savybes šiltu ir šaltu oru, 
• be tirpiklių, todėl ekologiški, 
• paprasta naudoti, nes nereikia jokių įrenginių, 
• tiksotropiški, todėl paprasta apdoroti; sandėliuojant nesikeičia savybės, 
• atsparūs mechaninei apkrovai. 

Apdorojimo nurodymai: 
Prieš apdorojimą šlamai turi būti išmaišomi. BIGUMA® Fertigschlämme ES naudojant stumtuvą su gumos sluoksniu tolygiai 
paskirstomas ir staigiais judesiais traukiamas per asfalto dangos skaldos viršų. Esant dideliam karščiui, prieš liejant šlamus, reikia šiek 
tiek sudrėkinti asfalto dangą vandeniu. Senesnes asfalto dangas reikia gruntuoti sukibimą gerinančiu pirminiu gruntu, pagamintu iš 
šlamų, skiestu vandeniu. 
Siekiant pagerinti šiurkštumą BIGUMA- Fertigschlämme ES galima sumaišyti su maždaug 10 % nemolingo smėlio (granulės 0/2).  
Per apdorotus paviršius galima važiuoti tik kai šlamas išdžiūvęs. Kiekvieno šlamų sluoksnio džiūvimo laikas yra nuo 2 iki 4 val. Esant 
žemesnei temperatūrai džiūvimo procesas ilgėja, o esant aukštesnei – trumpėja. Antru šlamo sluoksniu paviršių galima padengti tik jei 
visiškai išdžiūvęs pirmasis sluoksnis. 

Reikalavimai pagrindui: 
Dangos paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas. Pagrindas turi būti lygus ir gerai sutankintas. Biguma® Fertigschlämme ES masė ant 
naujai paklotos asfalto dangos turėtų būti dengiama tik po 4 savaites trukusių oro sąlygų poveikio. 

Oro sąlygos: 
Darbus galima vykdyti tik esant sausoms oro sąlygoms. Oro ir dangos paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei + 10 °C. 

Medžiagų sąnaudos: 
Medžiagų sąnaudos skiriasi priklausomai nuo pagrindo. 

Viengubas šlamo sluoksnis: 0,8 – 1,5 kg/m2 

Dvigubas šlamo sluoksnis: 
1. Šlamo sluoksnis apie 1,0 – 1,5 kg/m2 
2. Šlamo sluoksnis apie 0,6 – 1,2 kg/m2  
Pirminis gruntas senesnėms asfalto dangoms: 
BIGUMA® Fertigschlämme ES, 
1 : 1 skiesta vandeniu. apie 0,4 – 0,6 kg/m2 

 

 

 



Laikymas: 
Neatidaryta originali BIGUMA® Fertigschlämme ES pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 6 mėnesius. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. 
Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio. 

Pakuotė: 

30 kg pakuotė 

Valymo priemonės: 
Su pagrindu nesukibusi masė: 
Su pagrindu sukibusi masė: 
Esant sąlyčiui su oda:   
 

 
vanduo, 
benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai, 
pasta rankoms plauti.

Pagrindiniai standartai: 
Taisant dangą BIGUMA® Fertigschlämme ES šlamais reikia laikytis ZTV - BEA StB 98 nuostatų. 

Techniniai duomenys: 
Išorinė charakteristika (DIN EN 1425):    juodas, rudas, liejamas, tolygus  
Svorio sumažėjimas dėl garavimo (DIN 52045-1):  < 30 % 
Tankis esant 25 °C (DIN EN ISO 3838):   apie 1,30 g/cm³ 

Rišiklio rūšis:      polimerais modifikuotas bitumas 
Kietosios medžiagos:    > 70 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 04/06 
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