
         

 
 

Utesňovací technik 
         pre cestné stavby 
                      .         
         

TOKOMAT® 
Pre odfrézované 
a zarezané hrany 
obrusných vrstiev 

 

 

TOKOMAT pre  Cestné Stavby 

 

Pri tvorbe spojov (škár) v asfaltových-cestných stavbách. 

(Spojmi myslíme kontaktné plochy medzi zmesami rôznej 

povahy, vlastností  a  asfaltovými vrstvami.) 

 

Oblasť použitia. 
 
Zvyšovanie namáhania cestných konštrukcií, predovšetkým narastanie intenzity 
nákladnej dopravy vedie bezprostredne k zvýšeniu udržiavacích nákladov na našich 
rýchlostných komunikáciach. 
Výmena poškodených jazdných pruhov je typická stavebná činnosť týchto dní. 
Napojenie novej obrusnej vrstvy  na existujúcu je podľa technických pravidiel 
vytvárané ako špára. Pri odfrézovaní jazdného pruhu vzniká odfrézovaná hrana 
s prevažne hrubou štruktúrou. Výsledok praxe! Hrany tohto typu sú prakticky 
nevhodné pre doteraz používané systémy:  
 

• Prerezať a zaliať 

• Bitúmenový spojovací pás 
 
 
 
 

Naše riešenie ponúka 

• Prakticky orientovaný vytláčací prístroj 

• Tvarovo a výškovo upraviteľná aplikácia 

• Vyplní aj nepravidelné drsné povrchy hrán 



Praxou určené riešenie. 

 
TOKOMAT ponúka obzvlášť pre takéto hrany praktické riešenie, ktoré sa ukázalo 
ako optimálne. S novým patentovaným  výtlačacím prístrojom je od začiatku 
absolútne nastaviteľná výška a profil hmoty aplikovanej na vopred pripravenú 
(očistenú a natretú) hranu.  Vhodnosť metódy je preukázaná preskúmaním 
odvŕtaného jadra cestnej konštrukcie. Týmto boli splnené všetky požiadavky novej 
ZTV-Fug-StB, časť 4 pre nataviteľné bitúmenové špárové pásy.  
 

TOKOMAT® - Riegel (plátok). 
 
Pri hmote TOKOMAT-Riegel sa jedná o materiál, ktorý pozostáva 
z nevyprofilovaného tvaru dlhodobo praxou overeného bitúmenového pásu TOK-
Band Spezial. 
Táto tvárna zohriata hmota bezchybne vyplní aj nepravidelné drsné povrchy.  
Samochodiaci TOKOMAT je vybavený prívesným vozíkom, ktorý prepravuje plátky 
TOKOMAT-Riegel. 
 

• Výtlačná dýza je vymeniteľná. Tým sa môže zabezpečiť požadovaná výška 
a presah vytláčanej hmoty a zároveň jej šírka. 

• Dýzu je možné výškovo nastaviť pomocou vodiaceho koliečka idúceho po 
existujúcej obrusnej vrstve.  

• Takisto je bezproblémovo TOKOMATom nastaviteľný presah pre dosiahnutie 
praxou overenej  „nitovej hlavičky“.  

• Nasadenie TOKOMATu je vhodné aj pre nasadenie pri napájaní asfaltovej 
obrusnej vrstvy na existujúcu betónovú vozovku. 

 
 
 

 
 


