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Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/
pallet

-Voegmassa's

2

- TL 82
Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegafdichtingsmassa

De voegafdichtingsmassa is geschikt voor het 
vullen van voegen in verkeerswegen van beton 
of asfalt.

Blik
30 kg
10 kg 
Doos 
25 kg
10 kg

11
20 

36 
80

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-1, 
Type N2

- N2 Plus
Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegmassa met hoge bewegingsabsorptie

Deze voegmassa is geschikt voor het vullen van 
voegen in verkeerswegen van beton of asfalt. 
Deze is door de verhoogde bewegingsabsorptie 
bi jzonder geschikt voor wegen en 
verkeersoppervlakten waar door de bouwwijze 
of de randvoorwaarden sterkere voegbewegingen 
te verwachten zijn.

Blik
30 kg
10 kg 
Doos 
25 kg
12 kg

11
20 

36 
80

DIN EN 14188-1, 
Type N2

- Connect
Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegmassa, toepasbaar in beton zonder primer

BIGUMA®- Connect is speciaal samengesteld 
voor het vullen van voegen in betonnen 
verkeersoppervlakten. De innovatieve 
polymeersamenstelling zorgt voor een ideale 
hechting, waardoor het aanbrengen van een 
primer als voorstrijkmiddel overbodig wordt.

Blik
28 kg
Doos
25 kg
10 kg

33
 
36 
80

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-1, 
Type N2

Toegelaten volgens BAM-Performance-test (7.1/17039499)

Toegelaten volgens BAM-Performance-test (7.1/27581)

®

®

®

®



-Voegmassa's

3

- RS
Polymeer gemodificeerde bitumineuze scheurenvulmassa

Deze scheurmassa is speciaal ontwikkeld voor 
het repareren van scheuren en open naden 
in asfalt of betonnen oppervlakten, eveneens 
bij gebruik van de scheurafdekmethode 
(Oversealbanding).

Blik
35 kg
12 kg 
Doos
30 kg
12 kg

11 
20

36
64

TL Fug-StB 15

- DS 164/SNV
Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegafdichting volgens SNV 671625a en SS-S-164

Deze voegmassa is geschikt voor het vullen van 
voegen in verkeerswegen van beton of asfalt 
zonder speciale chemische belasting.

Blik
30 kg
10 kg 
Doos 
25 kg
10 kg

11
20 

36 
80

DIN EN 14188-1, 
Typ N2

- 1401
Polymeer gemodificeerde bitumineuze elastische voegmassa

BIGUMA®- 1401 is geschikt voor voegen in 
beton- of asfaltoppervlakten die onderhevig 
zijn aan grote bewegingen en niet of weinig 
bereden worden. Dit is met name het geval 
bij voegen in het randbereik van betonnen en 
stalenbruggen.

Blik 
27 kg
Doos
22 kg
10 kg

11 

36
80

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-1, 
Type N1

SNV 671625a
SS-S-164

Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/
pallet

®

®

®

®



- N 10
Bitumineuze bestratingsgietmassa

BIGUMA®- N 10 is geschikt voor het opvullen 
van voegen in alle soorten bestratingen met 
verharde oppervlakten of plaatmaterialen.

Blik
40 kg 
15 kg
Doos 
30 kg
15 kg

11 
16

36
64

TL Fug-StB 15

4

Kunstharsgebonden, thermoplastische bestratingsgietmassa

BIGUMA®- N 10 grijs is eveneens geschikt voor 
het opvullen van voegen in bestratingen met 
verharde gesloten oppervlakten of plaatmaterialen.
Kleur: grijs

Doos 
19 kg 40

-Voegmassa's
Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/

pallet
®

- N 10 grijs®

®



Polymeer gemodificeerde bitumineuze railgietmassa

BIGUMA®- BAB 20 ZTV is een bitumineuze, 
polymeer gemodificeerde railvoegmassa voor het 
opvullen van voegen tussen rails en aangrenzende 
oppervlakten zoals bestrating, beton of asfalt.

Blik
35 kg 
12 kg
Doos
27 kg 
12 kg

11 
20

36
80

TL Fug-StB 15

Polymeer gemodificeerde bitumineuze railgietmassa

BIGUMA®- BAB 20 is een bitumineuze 
railvoegmassa voor het opvullen van voegen 
tussen rails en aangrenzende oppervlakten zoals 
bestrating, beton of asfalt.
Deze gietmassa wordt gekenmerkt door een 
bijzonder hoge stabiliteit.

Blik
33 kg 
12 kg
Doos
30 kg 
15 kg

11 
20

36
80

TL bitFug 82

Bitumineuze massa als onderlaag voor een rail

De bitumineuze railvoet-gietmassa BIGUMA®- 
700 wordt gebruikt om oneffenheden tussen 
de ondergrond en de railvoet te compenseren.

Blik
30 kg 
Doos
20 kg 

11

36

5

VDV-
mededelingen 
6201

Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/
pallet

-Voegmassa's

- BAB 20 ZTV®

- BAB 20®

- B 700®

®
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- KV 2 G-S
2-Componenten, koud verwerkbaar voegmiddel op polysulfidebasis

PROXAN®- KV 2 G-S is ideaal voor betonnen 
verkeerswegen (autosnelwegen, luchthavens) 
met hoge eisen aan de bewegingsabsorptie. 
Deze voegmassa wordt gekenmerkt door een 
hoge chemische bestendigheid, vooral tegen 
brandstoffen.

2-Componenten, koud verwerkbaar voegmiddel op polysulfidebasis 
speciaal voor railinstallatie

PROXAN®- KV 2 R is speciaal ontworpen voor het 
vullen van voegen in de spoorbouw met mogelijke 
uitzettingen tot 25 % van de voegbreedte. Deze 
voegmassa is gietbaar, heeft een gemiddelde 
viscositeit en is daarom geschikt voor horizontale 
vloervoegen met een maximale helling van 10 %.

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-2

Blik 2,5 l
4 St. / VE

Comp. A en B
afzonderlijk verpakt

Blik 4,0 l
4 St. / VE
Emmer 10,0 l
30 St. / Pallet

Emmer 10,0 l
30 St. / Pallet
Blik 25,0 l
14 St. / Pal let

Toegelaten volgens BAM-Performance-test (7.1/1601473)

Productaanduiding Specificatie Verpakking

-Voegmassa's

®

®

- KV 2 R®

Blik 25,0 l
14 St. / Pallet



met bouwtechnische toelating

Voegafdichtingsmassa's

7

2-Componenten, koud verwerkbaar voegmiddel op polysulfidebasis

PROXAN®- KV 3 kan worden gebruikt in 
faciliteiten voor de opslag, afvulling en overslag 
van stoffen die schadelijk zijn voor water. Nadat 
het voegmiddel is uitgehard, kan de elastische 
voegafdichting voegbewegingen tot 35 % van de 
aanvankelijke voegbreedte opvangen.

Blik 2,5 l
4 ST / VE
Blik 4,0 l
4 ST / VE

Emmer 10,0 l
Blik 25,0 l

DIBt Z-74.6-119
(gietbaar)

Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/
pallet

Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegafdichtingsmassa

Het BIGUMA®- VPD-voegafdichtingssysteem 
heeft de DIBt-toelating Z.74.6-93 voor gebruik 
in faciliteiten voor de opslag, afvulling en 
overslag van stoffen die schadelijk zijn voor 
grondwater. Volgens DIBt-toelating Z.74.6-93 
is BIGUMA®- VPD eveneens geschikt voor 
gebruik in opslag- en afvulfaciliteiten voor 
biogas en voor mest, gier en silageresten.

Blik
27 kg
 9 kg
Doos
25 kg
10 kg

11
20
 
36 
80

DIBt Z.74.6-93
DIBt Z.74.62-158

DIBt Z-74.6-120
(stabiel zwart)

DIBt Z-74.6-145
(stabiel grijs)

- VPD®

- KV 3®

30
14



-Renovatiemassa's
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Bitumineuze renovatiemassa

De renovatiemassa's BIGUMA®- DS 01/- DS 10
en - DS 30 zijn gemaakt voor het opvullen 
van uitgefreesde groeven, overgangen, 
verspringingen en verzakkingen in het wegdek. 
Onze reparatiemiddelen zijn ook uitstekend 
geschikt voor het herstel van wegdekken na 
afbakeningswerkzaamheden.

Blik
20 kg
Doos
20 kg

20 

36

Bitumineuze speciale egalisatiemassa

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.

Blik
20 kg
Doos
20 kg

20 

36

Product

BIGUMA®- DS 01

BIGUMA®- DS 10

BIGUMA®- DS 30

BIGUMA®- DS 01 E

Geschikt voor inbouwdiktes

van 2 tot 10 mm

van 5 tot 15 mm

van 15 tot 30 mm

van 1 tot 5 mm

Overzicht

Productaanduiding Verpakking Aantal/
pallet

- DS 01/ - DS 10/ - DS 30®

- DS 01 E®

®



-Koud-asfalt

9

Koud verwerkbare reparatiemassa voor de wegenbouw op emulsiebasis

BIGUMA®- Rep wordt gebruikt voor het opvullen 
van gaten en breukschades in asfaltoppervlakten. 
De reparatiemassa is ook geschikt voor het maken 
van hellingen, het egaliseren van oneffenheden 
en voor egalisaties bij inlaten en putdeksels.
Leverbare korrelingen: 0/2, 0/3 alsmede 0/5 mm

Kunststof 
emmer
22 kg 12

Snel uithardende, koud verwerkbare asfaltmix

BIGUMA®- AquaBit wordt gebruikt om schade aan 
het wegdek te repareren, om breukgaten te sluiten 
en om hellingen te creëren. BIGUMA®- AquaBit kan 
koud worden aangebracht, hardt na korte tijd uit 
door de speciale combinatie van werkzame stoffen 
en kan daarom snel worden belast.
Leverbare korrelingen: 0/3, 0/5 alsmede 0/8 mm

Metalen
verpakking
25 kg 33

Houdbare, koud verwerkbare asfaltmix

In opslag houdbare, koud verwerkbare asfaltmix 
voor het herstellen van schade aan de bereden 
delen van wegen (bijv. gaten) in het kader van 
preventief wegonderhoud.
Leverbare korrelingen: 0/3, 0/5 alsmede 0/8 mm

24

Kunststof 
emmer
25 kg

Productaanduiding Verpakking Aantal/
pallet

®

- Rep®

- AquaBit®

- Kaltasphalt Spezial®



-Kant-en-klare filler-slurry

Kant-en-klare, oplosmiddelhoudende poriënvuller met fijnkorrelige mineralen

BIGUMA®- Fertigschlämme L wordt gebruikt voor 
de verzegeling van asfaltoppervlakten en voor het 
opfrissen van verouderde asfalttoplagen. Deze 
fillers worden ook gebruikt voor de verzegeling 
van ruwe en poreuze asfaltlagen.

Metalen
verpakking
30 kg 16 

TL - Sbit

Filler-slurry op basis van een bitumenemulsie

BIGUMA®- Fertigschlämme E wordt bij voorkeur 
ingezet voor de verzegeling van ruwe asfaltlagen 
met een open poriënstructuur. De levensduur 
van de asfaltverharding wordt zo verlengd.

Kunststof 
emmer
30 kg 18

Filler-slurry op basis van een polymeer gemodificeerde bitumenemulsie

BIGUMA®- Fertigschlämme ES wordt bij voorkeur 
ingezet voor de verzegeling van ruwe asfaltlagen 
met een open poriënstructuur. De levensduur 
van de asfaltverharding wordt zo verlengd.
BIGUMA®- Fertigschlämme ES is speciaal 
geschikt voor sterk belaste asfaltoppervlakten.

Kunststof 
emmer
30 kg 18 

10

TL - Sbit

TL - Sbit

Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/
pallet

®

- Fertigschlämme L®

- Fertigschlämme E®

- Fertigschlämme ES®



-Naadlijm

11

Naadlijm op basis van polymeer gemodificeerde bitumen - warm verwerkbaar

BIGUMA®- Naht is een naadlijm voor permanente 
verbindingen bij de baanachtige inbouw van 
asfaltmixen "heet aan koud".
BIGUMA®- Naht is ook geschikt voor de 
uitvoering van dwarsnaden bij onderbrekingen 
in de asfaltering.

Blik
35 kg
12 kg
Doos
30 kg
12 kg

11 
20

36
64

Naadlijm op bitumen-oplosmiddelenbasis - koud verwerkbaar

BIGUMA®- Plast is een naadlijm voor permanente 
verbindingen bij de baanachtige inbouw van 
asfaltmixen "heet aan koud". BIGUMA®- Plast is 
ook geschikt voor de uitvoering van dwarsnaden 
bij onderbrekingen in de asfaltering.

Metalen
verpakking
30 kg 16 

TL - Sbit

TL - Sbit

Productaanduiding Specificatie Verpakking Aantal/
pallet

®

- Naht®

- Plast®



+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.


