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Herstellen van een wegdek met BIGUMA®- DS

-Renovatiemassa's®
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GROUP

dga-group – Kwaliteit en competentie in bitumen
De Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co KG is al meer dan 40 jaar een toonaangevende producent 
van bitumineuze wegenbouwproducten. Op zes locaties in heel Duitsland produceren wij een breed 
scala van producten die op doeltreffende wijze alle fasen van de wegenbouw afdekt, van de aanleg 
van nieuwe wegen en de oppervlaktebehandeling tot sanering. 

Naast een uitgebreid standaardassortiment, bieden wij op maat gesneden oplossingen voor
individuele toepassingen - van advies en ontwikkeling tot aan het eindproduct. 

Het zwaartepunt ligt bij de ontwikkeling en productie van hoogwaardige renovatiemassa's voor de 
professionele reparatie van schades en kleine wegdekbreuken in het wegennet. 
Onze renovatiemassa's zijn ook uitstekend geschikt voor het herstel van wegdekken na 
afbakeningswerkzaamheden.

Het maakt niet uit welke schade u wilt repareren, onze BIGUMA®- renovatiemassa's zijn eenvoudig 
en snel aan te brengen en garanderen een snelle vrijgave voor het wegverkeer.

Overtuig uzelf van onze competentie in de wegenbouw met onze hoogwaardige renovatiemassa's!
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Scheuren, uitgefreesde overgangen en verzakkingen in het wegdek kunnen de weggebruikers in 
gevaar brengen. Onze BIGUMA®- renovatiemassa's zijn de optimale oplossing voor uw toepassing 
en herstellen de veiligheid op wegen en trottoirs.

Ze zijn geschikt voor professionele reparatie van schades en kleine wegdekbreuken en voor het 
herstel van ruwe oneffenheden.

Bovendien worden onze renovatiemassa's gebruikt om na afbakeningswerkzaamheden in de 
wegsector het wegdek te herstellen en zij overtuigen daarbij door hun eenvoudige en snelle 
verwerking. 

Daarnaast hebben we speciaal voor het innovatieve microtrenching-proces een asfaltgietmassa 
ontwikkeld die de snelle aanleg van glasvezelkabels ondersteunt en zo een kostenefficiënte 
breedbanduitbreiding mogelijk maakt.

Op verzoek leveren wij u deze producten in dozen of metalen verpakkingen.

Het resultaat zal u overtuigen!

Rechts: Herstellen van een wegdek met BIGUMA®- DS 01

-Renovatiemassa's
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-DS®

Onze BIGUMA®- DS producten zijn bitumineuze renovatiemassa's voor het opvullen van uitgefreesde 
groeven, overgangen, verspringingen en verzakkingen in het wegdek.

Deze renovatiemassa's overtuigen door de volgende eigenschappen:

compatibel met gangbare bitumineuze bouwmaterialen

gemakkelijk en bijna naadloos gietbaar en/of uitstrijkbaar

variabel toepasbaar vanwege verschillende inbouwdiktes: 
 BIGUMA®- DS 01: voor 2-5 mm
 BIGUMA®- DS 10:  voor 5-15 mm
 BIGUMA®- DS 30: voor 15-30 mm

goede hechting op minerale en bitumineuze ondergronden

®-Renovatiemassa's
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-DS 01 E
BIGUMA®- DS 01 E is een polymeer gemodificeerde egalisatiemassa met speciale hechtpromotors, 
uitsluitend voor de folie-installatie in het kader van het 3 M Stamark™ Bitumen Plus Programma.

BIGUMA®- DS 01 E overtuigt door de volgende eigenschappen:

hoge stabiliteit voor laagopbouw tot 5 mm dikte

goede hechting op minerale en bitumineuze ondergronden

compatibiliteit met gangbare bitumineuze bouwmaterialen

ontworpen voor permanente hechting van het substraat en permanente markeerfolie

polymeer gemodificeerd en dus optimale gebruikseigenschappen in koude en warme omstandigheden

®

®

-Renovatiemassa's
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-Microtrenching
BIGUMA®- Microtrenching is een polymeer gemodificeerde asfalt-voegmassa voor het afdichten van 
frees sleuven in de asfalttoplaag. Deze gietmassa is met name geschikt voor het innovatieve 
microtrenchingproces, dat een snelle aanleg van glasvezelkabels in wegen en paden voor een 
kostenefficiënte breedbanduitbreiding mogelijk maakt.

Deze speciale asfaltgietmassa onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

optimaal vloeigedrag bij het vullen van de sleuf in het asfalt

geen primer in het asfalt noodzakelijk

zeer goede gebruikseigenschappen in warme en koude omstandigheden

goede hechting op bitumineuze en minerale ondergronden

hoge stabiliteit

maakt een gelijkmatige berijd- en begaanbaarheid van de sleuven mogelijk

weersbestendig

bitumineus bouwmateriaal en dus gemakkelijk te recyclen

®

®
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-RS
Onze polymeer gemodificeerde, bitumineuze scheurenvulmassa BIGUMA®- RS is geschikt voor het 
repareren van scheuren en open naden in asfalt en betonnen oppervlakken, ook voor gebruik van 
de scheurafdekmethode (Oversealbanding). BIGUMA®- RS is toegelaten volgens TL Fug-StB 15.

Deze speciale scheurvulmassa onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

geen verkleven bij contact met banden

goede hechting op bitumineuze en minerale ondergronden

hoge verouderingsbestendigheid

stabiel onder inwerking van zonlicht

bestand tegen oplossingen op waterbasis, zouten, verdunde zuren, enz.
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-Tac
BIGUMA®- Tac is een warm verwekbare lijmverbinding die speciaal is gemodificeerd voor het 
verlijmen van markeringsnagels. Deze wordt gekenmerkt door een optimale combinatie van hoge 
kleefkracht en eenvoudige, bijna restloze verwijdering van de markeringsnagels.
BIGUMA®- Tac kan op elk moment van het jaar worden aangebracht.

Deze kleefmassa overtuigt door de volgende eigenschappen:

in elke tijd van het jaar inzetbaar

aangebrachte markeringsnagels kunnen eenvoudig mechanisch worden verwijderd

zeer hoge hechtkracht op bijna alle oppervlakken, vooral op asfalt en beton

Overzicht van onze verpakkingen:

tijd- en kostenbesparing: kan zonder voorstrijkmiddel worden gebruikt

®

®
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+49 231 395797-37

@ info@dga.de

www.dga.de

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Duitsland

Onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. 

Bij het gebruik van de producten moeten de actueel geldende technische informatiebladen in acht 
worden genomen. Deze kunnen gratis bij ons worden aangevraagd of op het internet worden 

ingezien via www.dga.de.

De getoonde verpakkingen dienen slechts ter illustratie. Juridische aanspraken zijn uitgesloten. 
Veranderingen in het uiterlijk zijn te allen tijde mogelijk.


