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De hete allrounder voor de asfaltwegenbouw

-Asphalt Nieuwe bitumenmassa speciaal voor asfalt
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-Asphalt
Als toonaangevend fabrikant van bitumenhoudende wegenbouwproducten 
ontwikkelen wij voor onze klanten productoplossingen die eenvoudig functioneren. 
Met BIGUMA®- Asphalt brengen wij een nieuwe, warm verwerkbare bitumenmassa 
speciaal voor verkeersruimtes van asfalt op de markt die door haar talrijke 
toepassingsmogelijkheden zowel bij de heraanleg van wegen als bij de sanering weet 
te overtuigen.

Eén mortel – talrijke gebruiksmogelijkheden

Of het nu gaat om het opvullen van voegen, het saneren van scheuren, het vormen 
van naden en aansluitingen of het afdichten van randen – op grond van de speciale 
samenstelling kunt u met BIGUMA®- Asphalt de meest uiteenlopende werkzaamheden 
met slechts één mortel uitvoeren. Net zoals het transport van verschillende 
wegenbouwproducten naar het bouwterrein vallen de qua tijdsbesteding intensieve 
ombouwwerkzaamheden bij een wissel van de producten weg. Bovendien leidt 
de geoptimaliseerde visco-elasticiteit van BIGUMA®- Asphalt ertoe dat er aan het 
opsmelten minder energie besteed moet worden. Wij bieden de mortel aanvullend 
aan in een metalen verpakking die voor 100 procent recyclebaar is.

In het bijzonder op bouwterreinen met meerdere toepassingsgebieden bespaart u 
met BIGUMA®- Asphalt tijd en geld en ontziet u bovendien het milieu.
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Voeggietmassa Naadlijm Antischeurmortel



Geoptimaliseerde producteigenschappen 
voor hoge vormen van belasting

De toenemende verkeersintensiteit op de Europese wegen en ook de extremer 
wordende weersomstandigheden op grond van de klimaatverandering stellen almaar 
hogere eisen aan de verkeersruimtes. Alleen met de verwerking van kwalitatief 
hoogwaardige en aan deze speciale eisen aangepaste producten kan er lang en veilig 
op wegen gereden worden. 

BIGUMA®- Asphalt werd ontwikkeld voor verkeersruimtes van asfalt en onderscheidt 
zich enerzijds door een hoge kleefkracht op deze bestrating en anderzijds door 
uitstekende gebruikseigenschappen bij warmte en koude. De combinatie van een hoge 
verouderingsbestendigheid met een geoptimaliseerde stabiliteit maakt van BIGUMA®- 
Asphalt de ideale bitumenmassa voor nagenoeg elke toepassing op asfalt.

Bovendien voldoet BIGUMA®- Asphalt aan volgende eisen:

Technische Leveringsvoorwaarden voor voegvulstoffen in verkeersruimtes 
(TL Fug-StB); evenals de DIN EN 14188-1, aan warm verwerkbare voegmortels 
van het type N2 gestelde eisen

Technische Leveringsvoorwaarden voor speciale bindmiddelen en bereidingen op 
basis van bitumen (TL Sbit-StB), aan warm te verwerken naadlijmen gestelde eisen

Technische Leveringsvoorwaarden voor voegvulstoffen in verkeersruimtes 
(TL Fug-StB), aan antischeurmortel gestelde eisen

Technische Leveringsvoorwaarden voor speciale bindmiddelen en bereidingen op 
basis van bitumen (TL Sbit-StB), aan warm te verwerken bitumenhoudende massa’s 
voor de randafdichting gestelde eisen



-Asphalt
Een overzicht van uw voordelen:

Veelvuldige, hete gebruiksmogelijkheden  
BIGUMA®- Asphalt kan als warm verwerkbare universele massa voor voegen, 
naden, scheuren en ook rand en aansluitingen in alle verkeersruimtes 
van asfalt gebruikt worden. Zodoende kunt u met slechts één product 
uiteenlopende werkzaamheden op het bouwterrein snel en eenvoudig 
uitvoeren. U bespaart daardoor tijd en geld.

Voldoet aan hoge eisen...
BIGUMA®- Asphalt onderscheidt zich door een versterkte kleefkracht en een 
geoptimaliseerde visco-elasticiteit bij de verwerking. Verder overtuigt de 
massa door een hoge verouderingsbestendigheid en stabiliteit. 
Het resultaat: de verkeersstroom kan op de wegen lang en veilig 
plaatsvinden.

…en tests
Aanvullend heeft BIGUMA®- Asphalt de voor voegmortel en antischeurmortel 
en tevens voor naadlijm en randafdichtingen courante tests succesvol 
doorstaan.     
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