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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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TOK
®
-Band Spezial körprofilú anyag 

 

Termékinformációs adatlap 

 

 
 

Különleges előnyei: 

▪ Egyszerű feldolgozhatóság 

▪ Vágókoronggal történt túlvágások, 

hibák javítására. 

▪ Aszfaltburkolatok akár 5mm-nél 

nagyobb repedéseinek kitöltésére. 

 

TOK®-Band Spezial Rundstrang - körprofilú tömítőanyag bitumenből széleskörű 
felhasználási lehetőségekkel  

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.   

Termékleírás és feldolgozás 

A TOK®-Band Spezial körprofil ugyan 

abból az anyagból van, mint a már ismert 

DENSO TOK® BAND SK hézagszalag vagy a 

DENSO RISSBAND SK repedéstakaró szalag, 

amelyek már évtizedek óta bevált anyagai 

az aszfalt útépítésnek. 

Az anyag fő felhasználási területe a már 

megnyílt aszfalt hézagok, repedések kézi 

javítása, amelyek már repedéstakaró 

szalaggal már nem zárhatóak (5 mm-nél 

nagyobb megnyílás). 

Ide tartozhatnak vadrepedések is vagy akár 

vágókoronggal történt keresztvágások 

javítása, vagy hibahelyek kitöltése.  

Az anyag feldolgozáskor mindig ügyeljünk 

az alábbiakra:   

  

▪ Lehetőség szerint mindig 

alkalmazzunk felületi kellősítőt (TOK®-

SK Primer)  

▪ Hideg időben érdemes az anyagot egy 

gázperzselővel előmelegíteni, mert 

melegen könnyebb vele dolgozni.  

▪ A körprofilt, mint töltőanyagot a 

repedésbe be kell dolgozni. Nem elég 

a repedésre rárakni. 

▪ Ideális esetben alkalmazhatjuk a TOK 

Rissband ®-SK repedéstakaró 

szalagot a felületi lezáráshoz.

Csomagolás és szállítás  

 

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 Körprofil bontatlan, eredeti 

csomagolásában legalább 2 évig őrzi meg a 

minőségét a gyártástól számítva.

 
 
 

Átmérő Hossz Tekercsek  m/karton m/raklap Cikkszám 

8 mm 10 m 6 60 1.800 101 15 109 

10 mm 7 m 6 42 1.260 101 14 782 
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