FOGNING
TOK-Asfalttape SK
Produktinformation
Tapen är tillverkad av exakt samma kvalitet som TOK-Band SK och är avsedd för reparation av mindre sprickor i vägbanor och gångvägar. Användes vid smalare sprickor
än 5mm.Tapen har ett tjockt lager av klister vilket gör att den fäster bra mot underlaget.
Tjockare sprickor kan tätas med TOK- Band Rund.
Ett sedan 1978 beprövat fogmaterial för asfaltfogar som gör att dessa håller tätt under lång
tid. Täta och flexibla asfaltfogar bidrar till längre livslängd på vägar!
Fördelar
● Täta och flexibla fogar
● Fäster bra på sprickor i asfalt
● Klarar fogens rörelse under året
● Godkänt av de flesta vägmyndigheter i Europa
Materialegenskaper
TOK- Asfalttape SK är ett 4mm tjockt
polymermodifierat, bitumen fogband för att
snabbt och enkelt kunna laga sprickor i
vägbanan. Bandet finns i 40 eller 60mm bredd.
40mm är förpackade med 3 rullar om 23m – 69
m/krt. 60m är förpackade med 2 rullar om
23m – 46 m/krt. Fogbandet har en förklistrad
yta varför det är lätt att applicera.Tokband har
använts i mer än 30 år i Europa. Det ger en
plastisk, följsam, tät och pålitlig fog.
Betr. Tekniska data se Produktinformationen för
TOK-Band SK
Lagring
Vid förvaring i torr och sval miljö kan materialet förvaras under 2 år.

Applicering
Ytorna måste vara torra, rena och stabila. Användning av primer är inte absolut nödvändigt men
förbättrar vidhäftningen. Vid hårt slitna ytor rekommenderas användning av primer. Primer att användas är TOK-Primer SK. Bandet placeras centrerat ovanpå sprickan och trycks fast med ex. SK
-Roller. Trafiken kommer fortsättningsvis att fortsatt trycka fast bandet ytterligare. Det är lämpligt
att strö sand ovanpå tapen så att inte däcken kan fastna , speciellt vid varmt sommarväder.
Vid temperaturer under plus 15° måste ytan och tapen värmas med en mjuk gasollåga.
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Ekonomisk lösning av spricklagning av vägar
Bild 1. Tapen med bredd 40 eller 60mm är en effektiv lösning av sprickor i vägar.
Bild 2. Typisk spricka i väg. Måste lagas omgående annars kostar det mer.
Bild 3. Använd gärna en SK-Roller vid applicering av tapen.
Bild 4. Öppna snabblåset.
Bild 5. Placera bandet och lås åter.
Bild 6. Placera tapen ovanpå sprickan och rulla ut tapen.
Bild 7. Vidhäftningen förbättras vid användning av SK-primer.
Bild 8. Det går smidigt även i kurvor.
Bild 9. Banden trycks fast ytterligare tack vare trafiken.
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