
 
 
 

 
 
TOK® – Plast 
 
Bitúmen obsahujúca hmota pre spoje v asfaltových krycích vrstvách za studena 
spracovateľná 

 
Popis            TOK-Plast je hmota obsahujúca rozpúšťadlá, 

spevnená umelými vláknami na báze polymérom zošľachteného 
cestného stavebného bitúmenu. 
 
 Vhodné plnidlá spôsobujú tuhú konzistenciu a tým dochádza k vysokej 
priľnavosti na hrane bezprostredne po aplikácii. 
TOK-Plast je vhodná hmota, spĺňajúcapožiadavky predpisov pre spoje  
pri spájaní asfaltových plôch navzájom. 

 
 
 

Použitie           Spoje v asfaltových vrstvách vznikajú  pri pásovej pokládke obaľovaných 

zmesí porovnateľných vlastností  (pozdĺžne spoje) ako aj pri ďlhšom 
prerušení postupu (priečne spoje). 
Na správne pripravenú hranu spoja sa nanesie cca 2 mm silná vrstva Tok 
– Plastu. Tento postup pri pozdĺžnych spojoch  je najčastejšie vykonaný 
strojovo -PLASTOMATOM. V priečnych spojoch a podobných 
maloplošných aplikáciách, ktoré môžu byť použité aj na iné asfaltové 
plochy, sa vykonáva nanášaním štetkou.  TOK-Plast zabezpečuje svojimi 
dobrými  adhéznymi vlastnosťami,     

                                trvanlivú kvalitu spojov. 

  Hlavné výhody: 
 

• Spracovateľný za studena 

• Bez potreby postreku 

• Silná priľnavosť za čerstva 

 



Technické hodnoty materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spracovanie  

       -TOK-Plast sa spracováva za studena 
- strojovo Plastomatom 
- ručne štetcom alebo špachtľou 
- na pripravenú hranu sa nanesie cca 2 mm hrubá  
  vrstva TOK-Plastu 
 -penetračný náter nie je nutný 
 - spojované hrany musia byť suché 
 -TOK-Plast má vysokú priľnavosť za čerstva a po    

aplikácii nesteká 
 - pokládka balenej zmesi je časovo nezávislá na aplikácii 

TOK Plastu, mala by však byť prevedené v jeden deň 
- natreté hrany nesmú byť prechádzané dopravnými 

prostriedkami 

 
Spotreba materiálu   
                       Výška steny 40 mm                      cca   80 g/m  
                Výška steny 60 mm            cca 120g/m 
 

Dodávka a balenie 
 
TOK Plast   Číslo výrobku 

Plechová nádoba so sťahovacím uzáverom 30 kg 14 nádob na palete (420kg) 102 02 510 

Plechové vedro so sťahovacím uzáverom 10 kg 45 vedier na palete (450kg) 101 02 511 
    

 

Skladovanie 
 
Produkt zodpovedá triede nebezpečenstva A 1 a treba ho prislúchajúco skladovať     
 

Ekomac s.r.o. Černyševského 26 Bratislava, 85101 
Ing Branislav Macejka tel:00421 905977425 

  

Spojovadlo Polymérom modifikovaný 
bitúmen 

Hustota 1g/cm
3 

Rozpúšťadlo Benzín 

Bod vzplanutia <21 ° C 

Trieda nebezpečnosti A 1 

Hmotnostný podiel na rozp. pojidlu 40-60% 

Hmotnostný podiel na výplni <20% 

Bod mäknutia pevného telieska >120° C 

Stabilita na hrane za čerstva % 

3° C Stabilná 

50° C Stabilná 
  


