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FOGNING
TOK-Band Rund 
Produktinformation                

Denna runda profil är tillverkad av exakt samma kvalitet som TOK-Band Spezial och är 
avsedd för reparation av sprickor i vägbanan. Användes oftast vid bredare sprickor än 
5mm. Smalare sprickor kan enkelt förseglas med TOK-Asfalttape SK. Kan användas även 
i fogar på broar och viadukter. Lämpligt även vid lagning av ”felskär” i asfalten. 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-Band Rund är ett 
polymermodifierat, bitumen fogband för att 
snabbt och enkelt kunna täta sprickor i 
vägbanan. Bandet finns i 8 och 10mm 
diameter. 8mm dim. ligger förpackade i 
kartong med 60m och 10mm dimensionen har 
42m i kartongen. Fogbandet värms upp med 
gasol och arbetas ned i sprickan med stamp 
eller vibrator. 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 Spezial.

Applicering

Försök  att krafsa ur sprickan så att sand o skräp kommer bort.Stryk kanterna med primer, 
Corrisol Primer WS, så blir vidhäftningen bättre. Värm upp bandet med en mjuk gasollåga så att 
det blir mjukt. Pressa sedan ner bandet med hjälp av en stamp eller vibrator så långt som möjligt. 
Lägg i band så att lagningen kommer i nivå med vägbanan. Strö gärna lite sand ovanpå så att 
däcken inte kan fastna.
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