
-Connect
Polymeergemodificeerde, bitumenhoudende voegmassa 
conform TL Fug-StB 15 en DIN EN 14188-1, type N2

Toepassing
De voegmassa is geschikt voor het opvullen van voegen op alle verkeersoppervlakken van beton en asfalt.

Verwerkingsinstructies
a) De voegmassa smelten
BIGUMA®- Connect wordt voorzichtig in een smeltketel met mechanisch roerwerk, indirecte verwarming 
en thermostaat verwarmd tot de verwerkingstemperatuur van 160 tot 180 °C. De temperatuur van 
de voegmassa moet thermostatisch worden geregeld; hij moet altijd controleerbaar zijn. Thermische 
overbelasting van de voegmassa moet absoluut worden voorkomen, omdat dit de ter verbetering 
toegevoegde polymeren direct beschadigt en zo de verzekerde eigenschappen aantast. Het meermalig 
smelten van onvermengde voegvulling, met het in achtnemen van de maximale verwerkingstemperatuur, is 
mogelijk.

Kenmerk
BIGUMA®- Connect voldoet aan de eisen van TL Fug-StB en DIN EN 14188-1, type N2 „Technischen 
Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen“. Verder heeft BIGUMA®- Connect de prestatietest 
van het Duitse instituut voor materiaalkeuring (BAM) succesvol doorstaan (Onderzoeksrapport BAM 
7.1/17038499).

Waar bij een klassieke voegvulling een primer noodzakelijk is, kan BIGUMA®- Connect zonder primer 
aangebracht worden. Het reinigen van de voeg volgens ZTV Fug-StB is voldoende. BIGUMA®- Connect en 
voegen die zijn uitgevoerd met BIGUMA®- Connect hebben de volgende kenmerken:

berekend op een mogelijke wijziging van de voegspleetbreedte van maximaal 25 %
zeer goed hechtvermogen aan minerale ondergronden ook zonder primer
zeer goede gebruikseigenschappen bij warmte en koude
hoge verouderingsbestendigheid
resistent tegen waterhoudende oplossingen, zouten, verdunde zuren e.d.

b) Eisen aan de ondergrond
De flanken van de voegen moeten schoon, stof vrij en schoon zijn van andere verontreinigende stoffen 
om een goede hechting met het beton of asfalt te garanderen. De voeg in de betonnen wegdek liefst min. 
14 dagen na de zaagsnede afwerken.De betonvochtigheid moet voor het aanbrengen van de voegvulling 
onder de 4% zijn. De temperatuur gemeten op het oppervlak mag niet onder de +5 °C en niet boven de 
+40 °C zijn. De oppervlaktetemperatuur, ter hoogte van de voegen, moeten tijdens het verwerken van de 
voegvulling, tenminste 3 K hoger zijn dan de dauwpunttemperatuur. 
De te vullen asfalt- of betonvoeg schoonmaken met olievrije perslucht of met een borstelmachine. Het 
schoonmaken van de voeg moet ver genoeg voor het vullen van de voeg worden uitgevoerd.
Andere bouwactiviteiten die tot verontreiniging van de voegflanken kan leiden, zullen tot na de voegvulling 
moeten plaatsvinden. Een kustmatige droging van de voeg kan met een heteluchtlans gebeuren. 
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-Connect Polymeergemodificeerde, bitumenhoudende voegmassa

Met BIGUMA®- Connect is het, op basis van de eigenschappen, mogelijk om zonder primer bij minerale 
ondergrond een duurzame verbinding tot stand te brengen. Als het gebruik van een primer staat 
voorgeschreven of door de klant wordt geëist, kan COLZUMIX®- Haftgrund worden gebruikt. 
De verdraagzaamheid met BIGUMA®- Connect is gegarandeerd.

c) Voegen vullen
Het aanbrengen van de voegvulling moet direct na het reinigen van de voeg plaatsvinden.
BIGUMA®- Connect kan machinaal of met de gietkan aangebracht worden. Bij het vergieten moet de massa 
op verwerkingstemperatuur zijn. Bij het verwerken onder de verwerkingstemperatuur wordt de massa 
minder vloeibaar waardoor de voeg niet volledig wordt gevuld; dit kan holvorming veroorzaken, met als 
gevolg dat bij verkeersbelasting de voeg implodeerd. Bij betonvoegen een geschikte ondervulling toepassen 
voordat BIGUMA®- Connect wordt aangebracht, hiermee regelt men het verbruik en de hoogte van de 
voegvulling. Een drieflankshechting kan tot problemen leiden in de spanningsopname en hierdoor de functie 
van de voeg beïnvloeden en dient daarom ten alle tijden te worden voorkomen. Bij het vullen van grote 
voegruimtes kan een volumekrimp van de massa ontstaan na het aanbrengen. Wij adviseren in dergelijke 
situaties de voeg in 2 lagen af te werken. De 2e laag kan direct voor het uitharden van de 1e laag worden 
aangebracht. Bij voegen in beton, de voeg vullen tot max. 3mm onder de bovenkant van het wegdekniveau.

Weersomstandigheden
De voorbehandelde voegen mogen alleen bij droog weer en een oppervlaktetemperatuur van meer dan 5 °C 
worden gevuld.

Materiaalverbruik
BIGUMA®- Connect: Voeglengte (m) x voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) 

x dichtheid van de voegmassa (g/cm³) = verbruik in gram.
Optioneel primer: hoeveelheid primer (COLZUMIX®- Haftgrund) is ongeveer 3 % van 

de hoeveelheid voegmassa.

Opslag
Het product is bij opslag op een koele en droge plaats ten minste 24 maanden houdbaar.

Karton: 25 kg, 10 kg
Metalen verpakking: 28 kg

Leveringsvorm

Andere geldende voorschriften
Bij het maken of vullen van plaveiselvoegen moet o.a. de volgende voorschriften en informatiebladen in acht 
worden genomen:

DIN EN 14188-1, type N2
ZTV/TL/TP Fug-StB
ZTV/TL/TP Beton-StB
ZTV BEA-StB
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Reiniging
Gereedschap: BIGUMA®- SWS, benzine of gewone oplosmiddelen
Bij huidcontact: Handwaspasta



-Connect

Technische gegevens
Verwerkingstemperatuur: ca. 160 - 180 °C
Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

Bijzondere klimatologische omstandigheden
Bij het gebruik van BIGUMA®- Connect in klimaatzones die afwijken van specificaties volgens ZTV Fug-StB, is 
de verwerking op eigen risico. In dat geval moet de geschiktheid van geval tot geval gecontroleerd worden. 
In iedergeval wordt onder deze omstandigheden het gebruik van COLZUMIX®- Haftgrund aanbevolen.

Veiligheidsinstructies
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad, dat belangrijke instructies bevat voor de behandeling, het transport 
en de opslag van BIGUMA®- Connect.
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid 
en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij 
u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.
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