
PRODUKTAI KELIŲ PRIEŽIŪRAI

Polimerais modi�kuota bituminė juosta siūlių keliuose sandarinimui
tarp asfalto, betono ir kitų konstrukcijų. Lankstumo savybė leidžia 
patikimai sandarinti deformacines siūles. Juosta puikiai tinka 
oro uostų pakilimo takų remontui, lengvųjų traukinių ir tramvajų 
bėgių remontui bei statyboje, kur reikia elastingos siūlės tarp 
konstrukcijos ir asfalto. Premband suformuoja lanksčią, vandeniui 
nelaidžią siūlę, leidžiančią kelio deformacinius judesius, sąlygojamus
eismo ir temperatūrinių svyravimų, taip apsaugant siūlę nuo skilimo, 
dėvėjimosi ir užterštumo.

PREMBAND

Keliai ir tiltai Oro uostai

Tramvajų bėgiaiMechanizuotas procesasPatikimas sukibimas

Greitas remontas

Pastoviai elastinga ir atspari siūlė

Sukimba su asfaltu, betonu, metalu

Atlaiko kelio deformacijas, 
sąlygotas eismo ir temperatūrinių 
svyravimų

Jau 23 metus naudojama Europoje

Naudojama kelių, geležinkelių, 
tramvajų linijų, oro uostų pakilimo 
takų remontui ir statybai. 

Išmatavimai:  8 x 45 mm*
  8 x 55 mm*
Rulono ilgis:  12 m.

Išmatavimai:  15 x 45 mm*
  15 x 55 mm*
Rulono ilgis:  6,5 m.

Pakuotė:  3 rulonai dėžėje

*Pagal užsakymą galimi kiti išmatavimai

Pastaba: 15 mm storis reikalingas, kai
deformacijos didelės: pvz., betono-asfalto jungtis.

Įranga Premband naudojimui tiekiama pagal užsakymą.

Produkto duomenys



PREMIER COATINGS ATSTOVAS LIETUVOJE:
UAB ALTIS LTD
Europos pr. 85, Kaunas LT-46333, Lietuva
Tel./Faks.: +370 37 244806 Mob.: +370 607 66651
El.paštas: prekyba@altis.lt   www.altis.lt

PREMIER OVERBANDING TAPE
Polimerais modi�kuota bituminė juosta, skirta greitam trūkių ir 
siūlių sandarinimui (iki 5 mm pločio) nepagrindiniuose keliuose. 
Membrana apsaugo nuo vandens, sąlygojančio skilimų ir žymių 
asfalto dangos pažeidimų atsiradimą, prasiskverbimo. Atsparumą 
slydimui galima padidinti and juostos užberiant granito dulkių 
(ne didesnių kaip 3 mm).

Produkto duomenys
Naudojimo temperatūra: 8 - 45 °C 
Storis:    2 mm
Rulono išmatavimai:  30, 40 ir 50 mm x 10 m 
Pakuotė:    20 arba 16 rulonų

Iškart apsaugo nuo vandens prasiskverbimo
Transportas gali važiuoti iškart po remonto
Elastingumo savybės leidžia deformacinius  judėjimus
Sustabdo tolesnį dangos ardymą
Greitai įrengiama
Tinka ant asfalto ir betono

PREMIER PAVING TAPE
Šaltu būdu dengiama, pluoštu armuota, polimerais modi�kuoto 
bitumo juosta, skirta trūkių iki 5 mm užtaisymui asfalte ir 
betone prieš dengiant naują asfalto sluoksnį. Apsaugo nuo 
vandens prasiskverbimo į pagrindą, kas gali sąlygoti trūkių 
atsiradimą viršutiniame naujame asfalto sluoksnyje.

Produkto duomenys
Naudojimo temperatūra: 8 - 45 °C 
Storis:   1,6 mm
Rulono išmatavimai:  100 ir 150 mm x 10 m
Pakuotė:   12 arba 8 rulonai.

Greitai montuojama
Iškart apsaugo nuo vandens prasiskverbimo
Apsaugo nuo naujos asfalto dangos skeldėjimo
Apsaugo nuo tolesnio kelio dangos irimo
Naudojama ant betono ir asfalto
Saugiai klijuojama šaltu būdu
Nereikia specialios įrangos
Gali priklijuoti nekvali�kuotas darbininkas 

PREMBAND  GRUNTAI
Specialiai sukurti gruntai paviršiaus paruošimui, kad gerai 
sukibtų Premier bituminiai produktai. Premband Clear Primer – 
skaidrus gruntas betonui, kur svarbu estetiška išvaizda.

Džiūvimo laikas: vidutiniškai 10-15 min, priklausomai nuo 
                                aplinkos temperatūros ir vėjo.
Talpa:                     5 L, 25 L.
Išeiga su litru (priklausomai nuo siūlės paviršiaus porėtumo):
Premband - 150 m
Premier  Overbanding Tape - 150 m x 50 mm pločio
Premier  Paving Tape - 75 m x 100 mm pločio 

Naujas asfalto sluoksnis     PREMIER PAVING TAPE

PREMBAND PRIMER        Sena asfalto danga


