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Uw voordelen in een oogopslag:

Geen primer nodig
BIGUMA®- Connect wordt zonder primer aangebracht, dit scheelt dus een  
arbeidsgang. U bespaart daardoor tijd en geld. BIGUMA®- Connect voldoet 
niet alleen aan de eisen volgens TL Fug-StB 15 of DIN EN 14188-1 voor een 
N2-voegvulling, maar heeft ook speciale eigenschappen die zich 
onderscheiden van een gewone voegvulling.

Hoge warmtebestendigheid

BIGUMA®- Connect heeft een hoge warmtebestendigheid en een zeer goede 
flexibiliteit bij koude.

Optimale vloeibaarheid
BIGUMA®- Connect werd speciaal ontwikkeld voor een optimale 
vloeibaarheid bij een lage verwerkingstemperatuur van ca. 160°C.
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Als toonaangevende producent van bitumineuze wegenbouwproducten ontwikkelen 
we voortdurend optimale en tegelijk economische productoplossingen voor onze 
klanten. 
Na een intensieve periode van onderzoek en ontwikkeling brengen wij met 
BIGUMA®- Connect een voegvulling op de markt, die door zijn talrijke voordelen 
zowel bij het verwerken als in zijn toepassing zal overtuigen.  

Geen primer nodig

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.
Door de nieuwe polymeersamenstelling van deze voegvulling is er een ideale hechting, 
in het bijzonder op minerale ondergronden. Daardoor wordt er een verbeterde hechting 
op de flanken bereikt en tegelijkertijd een goede garantie tegen inscheuren op de 
randen.

Een primer is overbodig. De tijd voor het aanbrengen van de primer en de bijbehorende 
droogtijd vervalt, waardoor u kosten bespaart.
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Hoge warmtebestendigheid en 
optimale vloeibaarheid

Ook in Europa komt het, als gevolg van   
klimaatveranderingen tot extreme 
weersomstandigheden, die hun invloed op 
het wegennet hebben en hierdoor speciale 
eisen stellen aan wegenbouwproducten.

Een oplossing voor de speciale eisen door de 
steeds extremere weersomstandigheden, is 
BIGUMA®- Connect. Deze speciale voegvulling 
beschikt immers over een goede warmte- 
bestendigheid bij hoge temperaturen en een 
goede flexibiliteit bij koude.

BIGUMA®- Connect wordt bovendien 
gekenmerkt door een geoptimaliseerd 
vloeigedrag, zelfs bij lage verwerkings-
temperaturen vanaf 160 graden Celsius.

Een goede UV- en verouderingsbestendigheid 
en ook het behoud van de afdichtings- 
eigenschappen maken van BIGUMA®- Connect 
de ideale voegvulling voor nagenoeg elke 
toepassing.
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