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TOK-Melt är en varm fogmassa avsedd för mindre arbeten. En speciell gasoldriven panna,
Meltomat är framtagen just för dessa arbeten.
Meltomat har 15 lit volym och väger endast 22 kg varför den är mycket hanterlig.
Fördelar
● Speciellt för mindre arbeten
● Smidig panna
Straßenbau
● Bitumenmassan levereras i kartong
Produktdatenblatt
● Fogmassan passar för asfalt, betong och betongplattor

Produktda

Besonder

Besondere Vorteile:
• klein und wendig
• wirtschaftlich, insbesondere für
kleine Maßnahmen

•
•
•

Materialegenskaper
TOK-Melt är en polymerförstärkt bitumenfogmassa vilken skall hettas upp till 170-190oC.
Fogmassan uppfyller kraven enligt TL bit Fug 82, ZTV Fug StB samt DIN/EN 14188 del 1, Typ N2.
Massan är lätt att använda till mindre arbeten eftersom den levereras i kartong - antingen i block
om 0,7kg, 6kg eller 28kg. Massan fäster bra mot asfalt och mot betong och betongplattor.
Teknisk Data
Meltomat

Egenskaper
		geeignet ist er für
enhet
värde
standard/krav
ökonomisches
DENSO-Vergußmasse für kleinflächige
Aufschmelzen von TOK-Melt, der
bzw. kleinvolumige Bauvorhaben.
								
TL Fug-StB
Upphettningstem		
°C
170-190
®
Technische
Specifik viktDaten
g/cm³
~1,2
anges
Nutzinhalt:
15 l
Mjukningspunkt
°C
102
≥85
Beheizung mit Propangas-Brenner
” Rührwerk
e värme
°C
		
104
anges
Handbetätigtes
Gewicht:
kg
Flöde28gm
kona
0,1mm
54
50-100
Återställförmåga
%
59
10-60
Denso GmbH
Töjning e värme
%
-0,02
anges
Anwendung
Drag o vidhäft. -20°C
Utan åldring
mm
5
5
F max
N/mm²
0,34
≤ 0,75
Efter åldring
mm
5
5
•
F max
N/mm²
0,2
≤ 0,75 •
Der Meltomat ist der „Piccolo“ unter
den Fugenvergußkochern. Besonders

TOK - Melt

Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen
Telefon: 02 14 / 26 02-125 • Fax: 0214 / 26 02-217
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Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen
Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die
in den entsprechenden Normen geforderten Werte.
Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach

bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne
Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Stand April 99 PDB Meltomat 99FK04 3
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Applicering
Förberedelse av underlaget
Fogens kanter måste vara torra, rena, oljefria och ha god styrka. Borsta ytorna med styv borste.
För att uppfylla kraven i ZTV Fug StB måste ytorna strykas med primer Corrisol K.
Uppvärmning av massan
Lägg i lagom mängd av massan i Meltomaten och värm till 170-190°C.
OBS – massan får inte värmas över 200°C då viktiga beståndsdelar kan förstöras. Ha en lämplig
behållare med pip till hands så att det går lätt att både tappa upp samt hälla ut massan i fogen.Vid
djupa fogar är det bättre att fylla fogen i två steg. Vid lutningar på mer än 8 % är det olämpligt att
använda gjutmassan då den flyter iväg. Massan får högst värmas upp vid 2 tillfällen.
Extra sandning är att rekommendera särskilt varma sommardagar så att inte massan ”blöder” och
orsakar en kladdig yta.
Förpackning
Levereras i kartong med ; 24 st 0,7kg block – 480 / pall
1 st 6 kg block – 90 / pall
1 st 28 kg block - 18 / pall
Vid lagring i torrt och svalt utrymme är lagringstiden flera år.
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