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                                                    Т Е Х Н И Ч К И  Л И С Т                                     Број: 1204      

                                                                           

БИКУТЕКС 

 
ПОЛИМЕР БИТУМЕНСКИ ЛЕНТИ  ЗА БЕТОНСКИ ФУГИ  

 
ОПИС: Хомогена смеса од полимер модифициран битумен (SBS) и минерален полнител, излиена во 

ленти со одредена димензија.                                                      

СВОЈСТВА: БИКУТЕКС ги задоволува барањата на МКС У М3.244 и МКС У М3.095. 

 

КАРАКТЕРИСТИКИ 
МКС 

МЕТОДА 
ЕДИНИЦА         

МЕРКА 
ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ 

Надворешен изглед / / 
еднокомпонентна маса во 

цврста состојба. 

Содржина на полимер битумен У.М8.085 % ≥ 70 

Содржина на полнител Б.Х8.622 % ≤  30 

Точка на омекнување по ПК Б.Х8.613 ⁰C ≥  + 110 

Постојаност на висока температура: 

+ 80 °С; 5 часа;  
У.М8.085 ⁰C 

постојан на + 80 ⁰C за 

време од 5 часа 

Постојаност на ниска температура: 

  
У.М8.085 ⁰C постојан на  - 15 ⁰C 

Таложење во загреана состојба на 180 °С У.М8.085 % ≤  5 

Водонепропустливост:  50 кРа; 8 часа У.М8.085 кРа водонепропустлив 

                                                                                                                                                              

ПРИМЕНА: БИКУТЕКС се употребува за залевање фуги на бетонски спојки со нагревање.   

ВГРАДУВАЊЕ: Фугата што се исполнува прво се обеспрашува, а потоа се премачкува со основен премаз. 

Како основен премаз (прајмер) се користи РБ 200 М за влажна подлога, а РБ 200 за сува подлога. 

Потрошувачката на основниот премаз е 0,5 – 0,8 кг/м². Сушењето е 8 часа, односно додека не испарат 

растворувачите. Кога прајмерот е сув се пристапува кон вградувањето на Бикутексот. Бикутекс лентата 

се вградува со заварување. Бикутекс лентата се загрева  со пламеник од долу и странично до точка на 

топење на масата. Штом ќе почне да се топи површинскиот  слој,  лентата се натиснува во фугата, така 

што фугата целосно се исполнува. Потоа се загрева горната страна и истовремено со топењето на масата 

со шпакла се натиснува и порамнува со горните ивици на фугата. При загревање на Бикутексот треба да 

се внимава на степенот на загреаноста на масата, затоа што недоволно загреана маса ја намалува 

лепливоста, а презагреана маса може да се деградира. 

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се транспортира во оригинална амбалажа и се складира во покриен 

простор. За исправен транспорт одговорен е превозникот. 

            

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се 

валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за 
неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.  
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