
TOK-DUR nanášacia hmota pre 
asfalt. a betónové plochy 
 
 
 
TOK-DUR pozostáva z dvojkomponentného elastického materiálu na akrylátovo živičnej báze. 
 
 
 
 
 

Použitie  
 
 
TOK-DUR je stála, obrusu a poveternostným podmienkam odolná nanášaná  vrstva určená 
k preklenutiu prasklín alebo vyrovnaniu malých nerovností prevažne na asfaltových plochách. Na 
betónových je nevyhnutný podklad.* 
 
 
 

Materiálové vlastnosti 
 
TOK-DUR je dvojkomponentný špeciálny produkt s reaktívnym spojovacím prvkom tvoreným 
akrylátovou živicou. TOK-DUR je charakterizovaný nasledujúcimi vlastnosťami. 
 
 

• Vysoká elastičnosť 
• Nepatrné zmrašťovacie napätie 
• Rýchle vysychanie a dokonalá tuhosť 
• Dobrá odolnosť voči poveternostným podmienkam a dlhá trvácnosť 
• Odolnosť voči vode a posypovým soliam 

 
 

 
 
 
 
* prípravok 19539 ,,Grundierung für TOK-DUR“ v 4kg balení  



 
Technické údaje 
 
Viskozita DIN 6/60 s 
Hustota 1,60 g/ml 
Obsah neprchavých látok 100% 
Bod horenia 10 ºC 
Spracovateľnosť 10 Min 
 
 
 
 

Postup spracovania 
 
1.Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, suchý a 
prípadné olejové škvrny 
odstránené. Asfaltové povrchy 
s potlačou sa nehodia na 
prekrytie TOK-DURom. 
2.Príprava nanášanej hmoty 
 
materiál musí byť pred použitím 
dokonale premiešaný a práškové 
tvrdivo musí byť rovnomerne 
vmiešané v pomere                    
1,0 - 0,7 : 100. Materiál je 
pripravený na spotrebovanie bez 
ďalšieho riedenia, nanášanie je 

 

pomocou rovnej alebo 
hrebeňovej špachtly. 
 
Pri nanášaní hrúbky nad 5mm 
je možné TOK-DUR  zmiešať 
s kremičitým pieskom frakcie 
0,3mm-1,5mm a to do 
množstva až 50% celkového 
objemu. Nanášaná hrúbka 
nesmie prekročiť dohromady 
20mm.  
Pri hrúbke nad 5mm nanášame 
v dvoch   vrstvách. Okamžite 
po nanesení je nutné do 
prebytočného materiálu 

pred zatvrdnutím vsypať drť 
alebo iný materiál. Prebytočný 
materiál je možné opätovne 
použiť. 
Teplota okolia musí byť nad 5 
ºC. Čas vytvrdnutia je závislí od 
vonkajšej teploty a je približne 
1 hodinu. Aplikačné pomôcky je 
nutné ihneď po ukončení očistiť 
napr. etylacetónom. Spotreba 
TOK-DURu sa pohybuje 
približne 1,5-2,0kg/m2 

v závislosti od kvality podkladu. 

 
 
 

Forma dodávky a balenia 
 
 TOK-DUR je balený po 7kg, farba je šedá. Stupeň lesku materiálu je polomatný, ďalšie farebné 
a veľkostné variácie na požiadanie. Takisto je na základe dopytu dodávané aj tvrdivo v práškovej forme. 
 
 
 

Uskladnenie 
 
Uskladnujeme na suchom mieste v uzavretých nádobách pri teplote 0 – 20 ºC. Pri týchto pomienkach je 
TOK-DUR skladovateľný 6 mesiacov. 
 
 


