
Asfaltové pásky 

Název výrobku Oblast použití rozměry 
m / 

karton 

kg / 

karton 

kartonů/ 

paleta 

kg / 

paleta 

m / 

paleta 

BIGUMA® - Band

(primer: Colzumix VFB)

polymerem modifikované 

natavitelné asfaltové pásky  

pro lepení spojů při pokládání 

asfaltových vozovek a při 

údržbářských pracích 

20 x 8 104 25 24 600 2496 

25 x 8 78 23 24 552 1872 

30 x 8 73 26 24 624 1752 

35 x 8 63 26 24 624 1512 

40 x 8 48 23 24 552 1152 

45 x 8 48 25 24 600 1152 

25 x 10 70 26 24 624 1680 

30 x 10 63 28 24 672 1512 

35 x 10 48 25 24 600 1152 

40 x 10 40 24 24 576 960 

45 x 10 40 26 24 624 960 

50 x 10 31 23 24 552 744 

25 x 25  ∆ 30 15 24 360 720 

30 x 30  ∆ 24 16 24 384 576 

BIGUMA® - Band FIX 

(primer: Colzumix RFP) 

samolepící polymerem 

modifikované natavitelné asfaltové 

pásky pro lepení spojů při 

pokládání asfaltových vozovek a při 

údržbářských pracích 

20 x 8 104 25 24 600 2496 

25 x 8 78 23 24 552 1872 

30 x 8 73 26 24 624 1752 

35 x 8 63 26 24 624 1512 

40 x 8 48 23 24 552 1152 

25 x 10 70 26 24 624 1680 

30 x 10 63 28 24 672 1512 

35 x 10 48 25 24 600 1152 

40 x 10 40 24 24 576 960 

BIGUMA® - STRIP SP

(primer: Colz.-Haftgrund) 

asfaltové polymerem modifikované 

těsnící pásky k utěsnění otevřených 

prasklin a švů do šířky až 5 mm na 

asfaltových komunikacích 

30mm x 5m 40 10 72 720 2880 

40mm x 5m 35 10 72 720 2520 

50mm x 5m 30 10 72 720 2160 

SORTIMENT A CHARAKTERISTIKA PRODUKTŮ

ZÁLIVKOVÉ A SANAČNÍ HMOTY NA CESTY 

Přístroje k aplikaci produktů pro sanaci a opravu vozovek 

Průmyslové postřikovače GLORIA 

 vysokovýkonné přístroje pro nanášení penetračního nátěru Colzumix Haftgrund  
 v antikorovom provedení s těsněními s vysokou tepelnou a chemickou odolností 

Gloria 510 T Profiline Objem: 10 l 

Gloria 505 T Profiline Objem: 5 l 

Nabízíme také příslušenství pro uvedené postřikovače. 

Kotlíky – vařiče pro asfaltové zálivky 

 propan-butanový hořák (výkon 11kW), teploměr 
 dvojitá izolace pláště kotle 
 stacionární nebo s ručním pojezdem 

Nabízíme několik modelů s různými vlastnostmi a různých velikostí, i příslušenství. 

Objem: 50 l 

MANUPLASTER (přístroj pro nanášení BIGUMA-Plast) 

  pro nanášení studené spojovací hmoty na ošetření pracovních spojů 
  výkon až 500m/h při obsluze jedním pracovníkem 

Objem: 30 kg 

EMBECO CZ, s.r.o.  www.embeco.cz 
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav 

Tel.: +421 948 853 737, +420 732 152 901
embeco@embeco.cz 

Výrobce: Dortmunder Gussasphalt GmbH
Co.KG Teinenkamp 43, 594 94 Soest,
Nemecko 



 

 Název výrobku Oblast použití 
Teoretická 
spotřeba  

Teplota 
zpracování 

Základný 
nátěr 

Balení 

Penetrační nátěry 
 

COLZUMIX® - Haftgrund 

Polymerní spárovací základný 

penetrační nátěr pro všechny 

BIGUMA® 

ca. 3% z 

použité 

zalévací 

hmoty 

- - 
10 l                         

30 l 

 COLZUMIX® - IVS 
penetrační základný nátěr pro 
BIGUMA-N10 a -BAB 20 

0,2-0,3 l/ m2   30 l 

 

 

Zálivkové hmoty na spáry a praskliny 
 

BIGUMA® - TL 82  

  (splňuje EN 14188-1,Typ N2)  

BIGUMA® - DS 164/SNV  

na spáry a praskliny  

k vyplňování spár (do šířky ca. 2 cm) 
betonových a asfaltových povrchů 
dopravních komunikací 

d x š x h 

spáry x 

hustota 

(1,1 g/cm³) 

150 - 180°C 
COLZ.- 

Haftgrund 

10 kg                      

30 kg 

 

BIGUMA® - RS  

na praskliny, trhliny a spoje 

k sanaci prasklin, trhlin (do šířky ca. 
4 cm) a spojů v asfaltu, k regeneraci 
živičných povrchů, doporučeno pro 
Oversealbanding 

d x š x h 

spáry x 

hustota 

(1,25 g/cm³) 

asi 160°C 

v příp.potř. 

COLZUMIX- 

Haftgrund 

12 kg                    

35 kg 

 

BIGUMA® - 1401  

  (splňuje EN 14188, Typ N1) 

vysoce elastická hmota 

k výplni spár v málo pojížděných a 

nepojížděných betonových a 

asfaltových ploch s velkými pohyby, 

hlavně pro spáry v oblasti obrubníků 

betonových a ocelových mostních 

konstrukcí 

d x š x h 

spáry x 

hustota 

(ca. 1,0 

g/cm³) 

160 - 180°C 
COLZUMIX- 

Haftgrund 
27 kg 

 

BIGUMA® - KV3  

2-komponentní hmota na bázi 
polysulfidu 

k utěsnění spár povrchů s výskytem 

paliv a minerálních olejů nebo jiných 

chemikálií, pro čerpací stanice apod. 

- 
min. 5°C   

max.40°C 

viz 

materiálový 

list 

4l                           

10l 

 

 

Zálivkové hmoty pro dlažbu, koleje, mosty 
 

BIGUMA® - N 10 

zalévací hmota pro dlažbu 

k zaplnění spár pro všechny druhy 

dlažeb 

d x š x h 

spáry x 

hustota 

(1,4 g/cm³) 

160 - 180°C 

COLZUMIX- 

Haftgrund 

nebo – IVS 

15 kg                      

40 kg 

 

BIGUMA® - BAB 20 ZTV  

na koleje 

k zalévání spár mezi kolejnicemi a 

povrchem (beton, asfalt, dlažba) 

d x š x h 

spáry x 

hustota 

(1,37 g/cm³) 

165 - 185°C 

COLZUMIX- 

Haftgrund 

nebo – IVS 

12 kg                      

33 kg 

 

BIGUMA® - BR  

pro realizaci elastických 
mostních závěrů 

na zhotovení elastických mostních 

závěrů -  s tříděným přírodním 

kamenivem se vzájemně 

vyrovnaným poměrem ve směsi  

ca. 25 – 40 

objem. % 

(viz materiál. 

list) 

ca. 180°C 

v příp. potř. 

(podklad 

beton) 

COLZUMIX- 

Haftgrund 

35 kg 

 

 Název výrobku Oblast použití 
Teoretická 
spotřeba  

Teplota 
zpracování 

Základný 
nátěr 

Balení 
 

Spojovací hmoty 
 

 

BIGUMA® - Naht 

 

k vytvoření trvalého spoje (horké 
se studeným) při pokládání pásů 
asfaltových vozovek, vynikající na 
příční spoje při přerušení prací, 
ochrana vůči průnikům vody 

ca. 30–40  
g/bm na 1 cm 

tloušťky 
asfaltové 

vrstvy 

150 - 180°C odpadá 35 kg 

 

 

BIGUMA® - Plast 

k vytvoření trvalého spoje (horké 
se studeným) při pokládání pásů 
asfaltových vozovek, vynikající na 
příční spoje při přerušení prací, 
ochrana vůči průnikům vody 

ca. 20–40  
g/bm na 1 cm 

tloušťky 
asfaltové 

vrstvy 

min. 5°C odpadá 30 kg 

 

 
BIGUMA® - Haftkleber 

asfaltový spojovací postřik 

k nástřiku podkladů při opravě 
spojů mezi asfaltovými vrstvami 

0,20 – 0,30 
kg/m² 

min. 5°C - 
30 kg 

1000 kg 

 

 

 

Sanační hmoty pro malé plochy a výtluky 

 

 

BOHEMIX 

studená obalovaná směs 
určená k trvalé opravě povrchů 
vozovek 

rychlé řešení pro okamžitou a 
trvalou opravu výtluků, překopů, 
vývrtů, širších spár asfaltových 
nebo betonových povrchů a díky 
svým vlastnostem mimořádně 
vhodný na opravu kanalizačních 
vpustí 

viz materiál.list 

(ca. 9-12 m2/t 

při vrstvě 

50mm) 

-10°C až 

45°C 
- 25 kg 

 

 

EMBECO-SSH 10 Plus 

sanační hmota, reakce s 

vodou 

jednorázová oprava výtluku s 
malým množstvím a s rychlým 
vytvrzením na kvalitu horkého 
asfaltu (stabilita podle Marshalla: 
10kN) 

 5 – 25 °C 

penetrace 

dle materiál. 

listu 

25 kg 

 

Zákryty na zapečetění asfaltových povrchů 

 

 

STRADAFIX 

k zapečetění asfaltových 
povrchů, jakož i k prodloužení 
životnosti starých asfaltových 
povrchů 

Jedna vrstva: 
ca. 0,8 – 1,5 

kg/m² 

min. 5°C - 30 kg 

 

 

BIGUMA® - 

Fertigschlämme ES 

k zapečetění silně zatěžovaných 

povrchů asfaltových ploch, jakož 

i k prodloužení životnosti starých 

asfaltových povrchů 

Jedna vrstva: 

ca. 1,0 – 1,5 

kg/m² 

min. 10°C 

BIGUMA-ES                

zředěná s 

vodou 1:1 

30 kg 

 

Hmoty aplikované za studena Hmoty aplikované za horka  


