InfraRoad
JointTape
Band med L-profil som läggs mellan två beläggningsskarvar
för att öka skarvens livslängd. Lämplig för mindre ytor.

Version tekniskt datablad: 2018-04-01

Typ och egenskaper

InfraRoad JointTape är ett polymermodifierat bitumenfogband. InfraRoad JointTape
skapar en elastisk fog och limning mellan olika konstruktionsmaterial tillsammans
med nybelagd asfalt. InfraRoad JointTape uppfyller kvalitetskriterierna i ZTV Fug-StB
01 och har testats i enlighet med TL Fug-StB 01.

Användningsområden

InfraRoad JointTape används vid nybeläggning av asfalt vid anslutning mot betong,
kantsten, brunnar och mellan befintlig och nylagd asfalt.

Kortfattade produktdata

Typ
Bas
Kulör
Densitet vid 20ºC enligt DIN 52 004
Konsistens
Mjukpunkt enligt RuK enligt DIN 52 011:
inknådad i originaltillstånd
Kallbockningsegenskaper vid 0ºC,
böjradie r = 25 mm
Kulfallprov enligt Hermann,
fallhöjd 5 m vid -20ºC, enligt DIN 1996/18
Sönderdelningsbenägenhet i hett
tillstånd enligt DIN 1996/16
Förvaring
Hållbarhet

Bearbetning

bituminöst fogtätningsband
bitumen, ballastämnen
svart
1,10 – 1,30 g/cm3
fast
95ºC till 103ºC
inga bristningar
4/4 godkända
≤ 3 viktprocent
ej frostkänsligt!
Skydda emballaget mot fukt!
i förslutna originalförpackningar
minst 6 månader

Tillse att fogkanten är ren och fri från smuts. Fukt får inte förekomma. I de fall ytan är
fuktig måste den förvärmas med gasol innan bandet appliceras.
Rulla ut InfraRoad Joint Tape och tryck fast den på fogkanten. Bandet ska monteras
ca 5mm över körbanans nivå. Därefter appliceras den varma asfalten.
Asfalten som läggs bör vara minst 120 grader C för att smälta bandet och skapa en
felfri bindning mellan befintlig yta och nybeläggningen.

Lagring
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Produkten kan lagras i minst 12 månader. Kartonger skall skyddas mot väta och
direkt solljus och hetta!

InfraCare – Smarta lösningar på vanliga problem!

InfraRoad
JointTape
Avfallshantering

Endast helt tömda emballage får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshanteras enligt avfallskod nr. 170302 (asfalt, tjärfri).

Anmärkning

Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informationen gäller således inte längre.
Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock
att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga
beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindande och utgör inte en överenskommelse om
produktens beskaffenhet.
Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekommande information.

Leveransformer

InfraRoad JointTape levereras i rullar som packas i kartonger. 24 kartonger per
Europall. 40 X 10 mm är standard. Övriga dimensioner kan levereras.
25 x 8 mm
30 x 8 mm
35 x 8 mm
40 x 8 mm
30 x 10 mm
35 x 10 mm
40 x 10 mm
45 x 10 mm
50 x 10 mm

78 m per kartong
73 m per kartong
63 m per kartong
48 m per kartong
63 m per kartong
48 m per kartong
40 m per kartong
40 m per kartong
31 m per kartong

Andra mått på förfrågan.
Anmärkning: Enligt ZTV Fug-StB 01 (punkt 5.4, utgåva 2001) får bredden på
fogbandet inte underskrida 10 mm. Användning av fogband på 8 mm skall därför
överenskommas i offertunderlaget och uppdragsgivaren skall informeras om denna
avvikelse från ZTV Fug-StB 01.
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