
BIGUMA - Plast                                        
Bitumiczny, rozpuszczalnikowy klej do spoin, stosowany na zimno 
 
Przeznaczenie: 
Klej BIGUMA Plast przeznaczony jest do wykonywania trwa³ych po³¹czeñ na osi jezdni (tzw. szwów 
osiowych podczas uk³adania nawierzchni po³ówkami) oraz innych po³¹czeñ gdzie wystêpuje ³¹czenie 
gor¹cej masy asfaltowej z nawierzchni¹ zimn¹ (istniej¹c¹) 

 
Cechy produktu: 

Klej BIGUMA Plast jest wzmocnion¹ w³óknami i wzbogacon¹ elastomerami tiksotropow¹ mas¹ 
bitumiczn¹, przeznaczon¹ do wykonywania trwa³ego szwa osiowego powstaj¹cego podczas budowy 
nawierzchni asfaltowej po³owami jezdni („gor¹ce na zimne”). Spe³nia wymagania ZTV Asphalt – StB 
01 – „Wytyczne dotycz¹ce ³¹czenia warstw, szwów, przy³¹czeñ i krawêdzi nawierzchni asfaltowych” 
(M SNAR).  
 

Klej BIGUMA Naht oraz wykonane nim po³¹czenia charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi cechami: 
· trwa³e po³¹czenie; 
· bardzo du¿a wydajnoœæ; 
· gotowy do u¿ycia; 
· ³atwoœæ wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach – rêcznie lub mechanicznie; 
· stabilne zachowanie siê masy po na³o¿eniu nawet na pionowej œciance; 
· bardzo dobra przyczepnoœæ do pod³o¿y; 
· du¿a odpornoœæ na starzenie siê zarówno produktu, jak i wykonanego po³¹czenia; 
· odporne na dzia³anie wody, soli, s³abych kwasów itp. 

 
Aplikacja: 

a) przygotowanie pod³o¿a 
Powierzchnia musi byæ sucha i czysta. Nale¿y usun¹æ z niej pozosta³oœci oleju i t³uszczu oraz 

luŸne kawa³ki.  
 

b) wbudowywanie 
Klej do spoin BIGUMA Plast nanosi siê rêcznie – szpachelk¹ lub mechanicznie – producent kleju 
oferuje specjalne zalewarki na zimno ManuPlaster lub BiguPlaster, które gwarantuj¹ ³atwe i dok³adne 
nanoszenie kleju. Klej nale¿y wbudowywaæ na ca³ej wysokoœci bocznej œcianki (nie wy¿ej ni¿ górna 
krawêdŸ nawierzchni), gruboœci¹ nie wiêcej ni¿ 3mm. Unikaæ nale¿y grubszych warstw, poniewa¿ 
istnieje niebezpieczeñstwo miejscowego rozpuszczenia bitumu przez zawarty w kleju rozpuszczalnik, 
co po pewnym czasie mo¿e zaowocowaæ powstaniem ubytków. Czas schniêcia naniesionego kleju 
zale¿y od warunków pogodowych. Wbudowanie drugiej nitki - gor¹cej mieszanki mineralno asfaltowej 
mo¿na rozpocz¹æ zaraz po wbudowaniu kleju BIGUMA Plast (rozpuszczalnik odparuje w wyniku 
kontaktu z gor¹c¹ mas¹) lub z opóŸnieniem (nawet nastêpnego dnia), pod warunkiem jednak, ¿e 
krawêdŸ zostanie zabezpieczona przed zabrudzeniem i zniszczeniem mechanicznym . 



Przedstawiciel Producenta w Polsce:  

CHEMIA DROGOWA: 

CZD CHEMIA Janusz Trojanowski 

Ul. Têczowa 2c  05-540 Zalesie Górne 

Tel/Fax: 22 736 32 65     GSM:+48 792 449 434   

czd@czd.com.pl lub warszawa@czd.com.pl 

 
Producent: Dortmunder GuBasphalt GmbH & Co. KG Teinenkamp 43, D-59494 Soest 

 

Warunki pogodowe: 
Odpowiednio przygotowane miejsca mog¹ byœ zalewane w  korzystnych warunkach 

atmosferycznych, przy temperaturze pod³o¿a i otoczenia nie ni¿szej ni¿ 5° C. Przy zagro¿eniu  
opadami deszczu lub przy wyst¹pieniu jego opadu nale¿y przerwaæ pracê. 
 
Zu¿ycie materia³u: 
BIGUMA Plast – ok. 20-30 g/mb przy 1 cm wysokoœci warstwy. 
 
Magazynowanie: 
 Produkt nale¿y magazynowaæ w ch³odnym i suchym miejscu. Okres przydatnoœci do 
wbudowania - przynajmniej 12 miesi¹ce. 
Podczas magazynowania, na powierzchni masy mo¿e powstaæ cienka warstwa rozpuszczalnika., 
która mo¿e zostaæ ponownie wymieszana z reszt¹ masy. Nie ma to jakiegokolwiek wp³ywu na jakoœæ 
produktu. 
 
Opakowania: 
- puszka metalowa  (hobok) 30 kg– 16 szt./pal 
 
Œrodki czystoœci: 
- sprzêt – benzyna i ogólnodostêpne rozpuszczalniki 
- kontakt ze skór¹ – pasta do mycia r¹k 
 
Usuwanie odpadów: 
Do recyklingu nadaj¹ siê jedynie ca³kowicie i dok³adnie opró¿nione pojemniki. Resztki substancji mog¹ 
byæ usuwane zgodnie z przepisami dotycz¹cymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-
asfaltowe nie zawieraj¹ce smo³y). 
 
Dane techniczne: 
Rodzaj                                            masa bitumiczna 
Podstawowy sk³adnik   bitum modyfikowany polimerami 
Kolor     czarny 
Gêstoœæ       1,13 g/cm
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Konsystencja                                  cia³o pó³p³ynne 
Nak³adanie                                     rêcznie lub mechanicznie  
Temperatura wbudowywania   na zimno 
Gruntownik       nie wymagany   
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