
 
 
 
 

BIGUMA® - Rep 
Šaltuoju būdu apdorojama kelių statybos-remonto masė 

Naudojimas: 
BIGUMA® Rep skirta asfalto dangos išdaužytoms duobėms ir išlūžimams užpildyti. Remontinė masė tinka įvažiavimams su 
nuolydžiu įrengti, nelygumams išlyginti, dangai ties vandentiekio ir kanalizacijos šulinių dangčiais išlyginti. 
 
Savybės: 
BIGUMA® Rep pasižymi šiomis savybėmis: 
• apdorojama šaltuoju būdu, 
• greitai ir paprastai statybvietėje sumaišoma remontinė masė, 
• daugiakomonentė, todėl greitai kietėjanti dėl tikslingos reakcijos, 
• nereikia sutankinti asfalto masės, 
• galima įsigyti skirtingų dydžių granulių priklausomai nuo individualaus naudojimo. 

Apdorojimo nurodymai:  

Oro sąlygos: 
Apdorojant BIGUMA® - Rep, statybinės konstrukcijos paviršius ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia 
vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu. 

Pagrindas: 
Apdorojamas pagrindas turi būti švarus, be alyvos ir tepalų bei tvirtas ir galintis išlaikyti apkrovą. Reikia pašalinti birius dangos 
likučius. Pagrindas gali būti drėgnas, bet stovintis vanduo turi būti pašalintas. Vasarą, esant dideliems karščiams, pagrindą 
rekomenduojama sudrėkinti. 
Darbų vykdymas: 

Komponentų sumaišymas: 
Visų komponentų kiekis yra suderintas. Kaip maišymo tara tinka pakuotė, kurioje įpakuota naudojama masė. Į mineralinių 
medžiagų mišinį pirmiausiai įmaišomi reakcijos komponentai (milteliai), o tada įpilami 2 litrai vandens. Jei oro temperatūra yra 
aukštesnė nei 25 °C, rekomenduojama įpilti 3 litrus vandens. Masę galima maišyti mūrininko mentele, kastuvu arba elektriniu 
maišytuvu. Bituminę emulsiją prieš naudojimą reikia suplakti. Ji įpilama į bendrą sudrėkinto mineralinio mišinio kiekį ir 
maišoma, kol mišinio spalva taps tolygiai ruda. Nereikia maišyti ilgiau nei 2 min. 

Užpildymo būdai: 
Remontinės masės apdorojimo laikas priklausomai nuo oro temperatūros yra nuo 5 iki 15 min. Kuo aukštesnė oro temperatūra, 
tuo trumpesnis apdorojimo laikas. Remontinė masė užpildoma į paruoštą remontuojamą vietą su mentele arba kastuvu ir lygiai 
glaistoma lengvai paspaudžiant bei padarant nedidelį nuožulnumą. Mineralinis mišinys 0/2 liejamas nuo 0,1 iki 1 cm sluoksnio 
storiu, mineralinis mišinys 0/3 mm liejamas nuo 0,5 iki 2 cm sluoksnio storiu, mineralinis mišinys 0/5 mm liejamas nuo 1 iki 3 
cm sluoksnio storiu. 

Per sutaisytą vietą galima važiuoti maždaug po 20–30 min. 

 



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

Pakuotė 
Plastikinė pakuotė: 

 
22 kg pakuotėje yra mineralinių medžiagų mišinys, tinkanti bituminė 
emulsija ir reakcijos komponentai (milteliai). 

 
Tiekiamos granulės: 0/2 mm 

0/3 mm 
0/5 mm 
Pateikus užklausimą galima įsigyti kitų dydžių granules 

 
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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