
 

 

  
 

 

TOK
®
-Band Spezial DR  

 

Termékinformációs adatlap 

 

www.denso.de 

 

Különleges előnyei: 

▪ A német szabványok (TL/TP Fug-StB  ) 

szerint bevizsgálva. 

▪ Kimagasló minőség 

▪ Gyors és gazdaságos 

feldolgozhatóság 

 
 
 
 
 
 
  

 

Háromszög keresztmetszetű bitumenszalag – ideális derékszögű csatlakozások 
kitöltésére bitumenes szigetelő lemezek feldolgozásakor a talaj és fal 
csatlakozásánál  

A DENSO Group Germany már 100 éve egyet jelent a tapasztalattal, minőséggel és megbízhatósággal a korrózióvédelem és az innovatív 

szigetelőanyagok gyártása során.  A nemzetközileg elismert vállalkozás sikerét a már 1927-ben szabadalmaztatott DENSO korrózió gátló pólya 

feltalálása alapozta meg, amelyek acél csövek passzív korrózióvédelmére alkalmaztak. Azóta is biztosan garantálja a 

DENSO Group Germany  a legmagasabb minőségi szinten a műszakilag jövőbemutató termékek gyártását. Mindemellett a kutatás, a fejlesztés 

és a gyártás is kizárólag Németországban történik. Munkatársaink az ügyfeleinkkel szorosan együttműködve valósítják meg a tartósan biztos 

és egyedi megoldásokat. 

 Leírás

A TOK®-Band Spezial DR egy kiváló 

minőségű bitumenes hézagszalag polimer 

modifikált útépítési bitumenből, ami kitűnő 

nyúlási és tapadási képességgel bír. 

A TOK®-Band Spezial DR szalag kapható 

olvasztható vagy öntapadó kivitelben. 

A TOK®-Band Spezial DR szalag és a hozzá 

tartozó CORRISOL®-Spezial felületi 

kellősítő rendszerben megfelel a német 

TL/TP Fug-StB követelményeknek és 

teljesítik az ott felsorolt műszaki 

elvárásokat.

 Felhasználás 

A TOK®-Band Spezial DR szalag első 

sorban öntött aszfalt illetve aszfaltbeton 

csatlakozások lezárására lehet alkalmazni. 

A háromszög keresztmetszete miatt 

kifejezetten jól alkalmazható bitumenes 

szigetelő lemezek terítésekor, a felület és 

falra felvezetések közé térkitöltőnek, hogy a 

lemez ne törjön meg a csatlakozási 

derékszögben, a vízzárás biztosított 

maradjon. A kiváló anyagminőségnek 

köszönhetően tartós és biztos 

csatlakozások alakíthatóak ki.  

 Jellemző anyagtulajdonságok (Vizsgálati eredmények a német TL Fug-StB szerint)

Vizsgálati módszer Mértékegység Jellemző eredménytartomány Követelmény 

Gyűrűs-golyós lágyuláspont °C / °F > +100 (+212) > +90  (+194) 

Kónusz penetráció 0,1 mm 35 20 - 50 

Alakvisszanyerés % 10 - 30 10 - 30 

Hideghajlíthatóság °C / °F -9  (+15,8) ≤ ±0 (+32) 

Tapadás- nyúlás % / N/mm² ≥ 10 / ≤ 1,0 ≥ 10 / ≤ 1,0 

    



 

DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217 

www.denso.de | info@denso.de  

 Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und  

sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen 

unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.  

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung 

übernommen.  

 Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungs- 

möglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.  

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen 

Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso.de finden. 
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Feldolgozás

A csatlakozási felületek előkészítése 

A hézagfalakat a műszaki tartalomnak 

megfelelően elő kell készíteni, a felületnek 

száraznak és tisztának kell lennie. A 

felületet kellősíteni kell, a szalaghoz tartozó 

kellősítő szerrel.  

A TOK®-Band Spezial DR szalaghoz a 

bitumentartalmú fekete színű CORRISOL® 

Spezial nevű primer kellősítőt kell 

használni.  A CORRISOL®-Spezial kellősítő 

szer szellőzési ideje nyáron ca. 10-20 perc. 

 

 

 

 

A TOK®-Band Spezial DR szalag 

feldolgozása: 

Amint a felületi kellősítő leszáradt 

(elpárolgott az oldószer) a szalag 

feldolgozható. Először a szilikonpapíros 

oldalával felfelé kitekercseljük a szalagot a 

hézagfal mellé. A szilikonpapírt közvetlenül 

a felrakás előtt távolítsuk csak el. Az 

olvasztható TOK®-Band Spezial DR 

szalagot egy gázperzselő segítségével 

megolvasztjuk annyira, hogy a felülete 

ragacsossá váljon. Ezután azonnal a 

szegélynek nyomjuk. A sarkokba a 

megolvadt szalagot egy spakli segítségével 

könnyedén benyomkodhatjuk.  

 

 

Szállítási módok és csomagolás 

A TOK®-Band Spezial DR szalag 

feltekercselve kerül a kartonba. A 

tekercseket szilikonos papír választja el.  A 

kartonok mérete: 370mm x 370mm x 160 

(vagy 144) mm – keresztmetszetüknek 

megfelelően mérettől függően.  

Egy EUR raklapon (800 x 1200 mm) 30 

karton található. 

 

Olvasztható TOK®-Band Spezial DR                

 
          

 

 

 

Tárolás 

Száraz, hűvös helyen tartandó. Napfénytől 

és nagy melegtől védeni kell. Ráterhelés 

nélkül, eredeti csomagolásban, 

fagymentesen érdemes tárolni, normális 

klíma mellett: ideális esetben 15-20°C 

Ezen körülmények között a TOK®-Band 

Spezial DR szalag bontatlan, eredeti 

csomagolásában legalább 3 évig őrzi meg a 

minőségét a gyártástól számítva.

 
 
 
 
 
 
 
  

 Profil*  Cikkszám m/karton m/raklap 

20 x 20 101 20 835 30,00 900,00 

25 x 25  101 20 683 22,00 660,00 

25 x 30 101 15 836 16,00 480,00 

30 x 30 102 00 397 14,00 420,00 

*egyéb keresztmetszeti méretek is lehetségesek 


