
 

 

 

Bitumiczny klej na bazie rozpuszczalnika do szwów i spoin, stosowany 
na zimno 

 
Przeznaczenie: 
 
Klej do szwów na bazie rozpuszczalnika przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń na osi jezdni 
(tzw. szwów osiowych podczas układania nawierzchni połówkami) oraz innych połączeń gdzie występuje 
łączenie gorącej masy asfaltowej z nawierzchnią zimną (istniejącą) 

 
Cechy produktu: 
Klej jest wzmocnioną włóknami i wzbogaconą elastomerami tiksotropową masą bitumiczną, przeznaczoną 
do wykonywania trwałego szwa osiowego powstającego podczas budowy nawierzchni asfaltowej połowami 
jezdni („gorące na zimne”). Spełnia wymagania ZTV Asphalt – StB 01 – „Wytyczne dotyczące łączenia 
warstw, szwów, przyłączeń i krawędzi nawierzchni asfaltowych” (M SNAR).  
 
Klej do szwów oraz wykonane nim połączenia charakteryzują się następującymi cechami: 

 trwałe połączenie; 

 bardzo duża wydajność; 

 gotowy do użycia; 

 łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach – ręcznie lub mechanicznie; 

 stabilne zachowanie się masy po nałożeniu nawet na pionowej ściance; 

 bardzo dobra przyczepność do podłoży; 

 duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia; 

 odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp. 

 
Aplikacja: 

a) przygotowanie podłoża 
Powierzchnia musi być sucha i czysta. Należy usunąć z niej pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne 

kawałki.  
 

b) wbudowywanie 
Klej do szwów i spoin nanosi się ręcznie – szpachelką lub mechanicznie – producent kleju oferuje specjalne 
zalewarki na zimno, które gwarantują łatwe i dokładne nanoszenie kleju. Klej należy wbudowywać na całej 
wysokości bocznej ścianki (nie wyżej niż górna krawędź nawierzchni), grubością nie więcej niż 3mm. Unikać 
należy grubszych warstw, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo miejscowego rozpuszczenia bitumu przez 
zawarty w kleju rozpuszczalnik, co po pewnym czasie może zaowocować powstaniem ubytków. Czas 
schnięcia naniesionego kleju zależy od warunków pogodowych. Wbudowanie drugiej nitki - gorącej 
mieszanki mineralno asfaltowej można rozpocząć zaraz po wbudowaniu kleju (rozpuszczalnik odparuje w 
wyniku kontaktu z gorącą masą) lub z opóźnieniem (nawet następnego dnia), pod warunkiem jednak, że 
krawędź zostanie zabezpieczona przed zabrudzeniem i zniszczeniem mechanicznym . 

 
Warunki pogodowe: 

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w  korzystnych warunkach atmosferycznych, 
przy temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż 5° C. Przy zagrożeniu  opadami deszczu lub przy 
wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę. 

 
Zużycie materiału: 
Klej do szwów – ok 5-7 mb szwa jezdni na 1 kg kleju. 

 
Magazynowanie: 
 Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do wbudowania - 
przynajmniej 12 miesiące. 
Podczas magazynowania, na powierzchni masy może powstać cienka warstwa rozpuszczalnika., która 
może zostać ponownie wymieszana z resztą masy. Nie ma to jakiegokolwiek wpływu na jakość produktu. 

 
Opakowania: 
- puszka metalowa  (hobok) 25 kg– 12 szt./pal 
 
 
 



 

 

 
Środki czystości: 
- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki 
- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk 

 
Usuwanie odpadów: 
Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być 
usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe 
nie zawierające smoły). 

 
Dane techniczne: 
Rodzaj                                            masa bitumiczna 
Podstawowy składnik   bitum modyfikowany polimerami 
Kolor     czarny 
Gęstość       1,13 g/cm
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Konsystencja                                  ciało półpłynne 
Nakładanie                                     ręcznie lub mechanicznie  
Temperatura wbudowywania   na zimno 
Gruntownik       nie wymagany   
 
 
 


