
technonicol №42
AsfAlto-polymérový tmel

použitie materiálu:

 � Utesňovanie dilatačných škár betónových a asfaltových povrchov 
letísk, diaľnic a prekladísk kontajnerov. 

 � Oprava trhlín betónových a asfaltobetónových krytov.

Asfaltový polymérový tmel TECHNONICOL № 42 je jednozložkový 
materiál na použitie za horúca a skladá sa  z petrolejového asfaltu 
modifikovaného syntetickým kaučukom a technologických prísad.

prednosti:

 � Vyrába sa v  troch typoch na použitie v  rôznych klimatických 
oblastiach 

 � Použitie za horúca 
 � Široký rozsah pracovných teplôt 
 � Vysoká pružnosť 
 � Nedochádza k zosychaniu 
 � Krátka doba vytvrdzovania
 � Dlhá životnosť povrchu 
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spôsob použitia:

Tesniaci materiál sa pred použitím zahreje v taviacich a odlievacích zariadeniach bojlerového typu na prevádzkovú teplotu  
160 – 190 °C za neustáleho miešania.

NázOV PArAmETrA BP-G25 BP-G30 BP-G35

Teplota mäknutia, °C 90 90 90

Pružnosť na tyči o priemere 20 mm, °С -25 -30 -35
relatívne predĺženie v momente prasknutia, %  
pri teplote -20 °С 75 75 75

Teplota lepivosti, °С 50 50 50

Odolnosť, počet cyklov 30 000 30 000 30 000

Nasiakavosť, % 0.2 0.2 0.2

zmena vlastností pôsobením UV žiarenia, hod 1 000 1 000 1 000

spotreba:

Spotreba tmelu závisí na druhu vykonávaných prác.

Bezpečnostné opatrenia:

Nepoužívajte v blízkosti zdrojov otvoreného ohňa. 
Práce vykonávajte v dobre vetraných priestoroch. zabráňte 
kontaktu s pokožkou a očami. 

Balenie:

Silikónové krabice 14 kg.

skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred slnečným žiarením 
pri teplote od -20 °С do +30 °С.
záručná doba skladovania je 12 mesiacov.

Cestný kryt, rovnako ako akákoľvek iná inžinierska stavba, je prepočítaný na určitú dobu prevádzky, v priebehu 
ktorej je vystavený rôznym vplyvom dopravy a poveternostným klimatickým faktorom. Intenzita dopravy na cestných 
trasách vzrastá každoročne o 5 – 7 %.
V dopravnom prúde pribúda stále viac veľkotonážnych vozidiel s nákladmi, ktoré značne presahujú menovité 
množstvo 10 ton na nápravu. Tomuto devastujúcemu pôsobeniu prírodných podmienok a automobilov na cesty 
čelia progresívne technické riešenia, technológie a materiály.

vlastnosti:
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Odborné rady a informácie o ďalších 
produktoch nájdete na adrese:


