
 

SANDARINIMO JUOSTA 

Šalto įrengimo prilipdoma asfalto siūlių sandarinimo juosta kelių 

statybai 

Sertifikuota pagal ZTV Fug-Stb 15 



 

BENDRA INFORMACIJA 

Bituminių paviršių kokybė ir tarnavimo laikas itin 
priklauso teisingo neišvengiamų jų siūlių 
įrengimo. 

Siūles įrengti reikalinga, kai: 

√ Paviršiaus rekonstrukcija dėl požeminių 
darbų (sujungimas su sena danga) 

√ Dėvimųjų paviršių remontas ir 
atstatymas 

√ Bendrai statant ar prižiūrint kelių tinklą 
(sujungimai, išilginės ar kraštinės 
siūlės) 

Visos šios siūlės yra veikiamos įvairių efektų: 

√ Eismo apkrovos 
√ Oro sąlygos 
√ Medžiagos temperatūrinės 

deformacijos 

Pasirinkus netinkamą užpildo medžiagą, siūlės 
tarnauja trumpai ir netinkamai, nes pro jas 
prasiskverbęs, šalčio veikiamas, vanduo 
nulemia pačios dėvimosios dangos 
sutrūkinėjimą, o jo atstatymui reikalingi 
techniškai sudėtingi ir brangūs darbai. Tuo 
tarpu, nepriekaištingai įrengtos asfalto siūlės 
yra būtina sąlyga asfalto dangos 
ilgaamžiškumui, kelio saugumui ir vairavimo 
komfortui. Šalto įrengimo savaime limpančios 
asfalto dangų siūlių sandarinimo juostos 
užtikrina šiuos reikalavimus. 

 Juostos kokybę apibrėžiantys dokumentai: 

√ ZTV Fug-StB 
Papildomos techninės sutartinės 
sąlygos ir reglamentai dėl siūlių 
įrengimo eismo veikiamose zonose 

√ ZTV Asphalt StB 
Papildomos techninės sutartinės 
sąlygos ir reglamentai asfalto dangoms 

√ ZTV A StB 
Papildomos techninės sutartinės 
sąlygos ir reglamentai kasybos darbams 
eismo veikiamose zonose 

√ ZTV BEA-StB 
Papildomos techninės sutartinės 
sąlygos ir reglamentai eismo veikiamų 
zonų su asfalto danga priežiūrai 

 

 

PRODUKTO APIBŪDINIMAS 
 
Corabit® KK siūlių sandarinimo juostos yra 
išspaudimo būdu pagamintos asfaltbetonio 
siūlių sandarinimo juostos skirtos kelių statybai. 
Jų įrengimas nereikalauja kaitinimo proceso – 
vienas siūlės šonas turi gamyklinį lipnų paviršių, 
siūlės žaliava – polimerais modifikuotas 
bitumas. 
Gaminys tikrintas ir gaminamas pagal ZTV Fug-
StB 15 rekomendacijas bei atitinka TL Fug StB 
15 reikalavimus keliamus tokio tipo gaminiams. 
Naudojant kartu su Corabit® VG gruntu, 
Corabit® KK siūlė suformuoja vadinamąjį 
„minštą jungtį“, kuri puikiai perima plėšimo 
apkrovas ir taip prailgina dangos tarnavimo 
laiką. Corabit® KK siūlė tinkama darbui su 
asfalto ir betono paviršiais. 

 PRITAIKYMO SRITYS 
 

√ Kelių statyba ir paviršių priežiūra 
Sujungimai 
Išilginės siūlės 
Kraštinės siūlės 
Sujungimai su bortais ar latakais 

√ Požeminiai darbai 
Sujungimai tarp esamų ir naųjų paviršių 

√ Paviršių remontas 
Sujungimai tarp senų ir naujų dangų 

√ Įstatomi, montuojami komponentai 
Siūlės prie šulinių dangčių, sklėndės ir 
hidrantų dangčiai, lietaus ar kito 
paviršinio vandens surinkimo ir 
nuvedimo įrenginiai 

 



 

ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS 

Siūlės šonų paruošimas 

Pagal ZTV Fug-StB 15 reikalavimus siūlės 
kraštai turi būti sausi, švarūs ir neapdulkėję. 
Rekomenduojama siūlės kraštus nugruntuoti, 
tai yra sistemos dalis. Geresniam sukibimui 
naudoti tik Corabit® VG! Gruntą dengti galima 
tepant teptuku arba purškiant, priklausomai nuo 
oro sąlygų, gruntas turi būti paliktas išdžiūti 3-5 
minutes. 
 

 Juostos Corabit® KK matmenų pasirinkimas: 

Aukštis: 
√ Asfaltbetonio dangos paviršiaus 

rekonstrukcijai: dėvimojo sluoksnio 
storis + 5 mm 

√ Asfalto mastikos atveju ir tiesiant naują 
asfaltbetonio sluoksnį tam skirtomis 
mašinomis: juostos aukštis turi būti 
lygus tiesiamo sluoksnio storiui 

Storis: 
√ Siūlės ir, kartu, juostos storis turėtų būti 

mažiausiai 10 mm 
 

ĮRENGIMAS 

Ištieskite Corabit® KK lipniu paviršiumi į viršų 
ir atpjaukite reikiamą jos ilgį. Nuimkite apsauginį 
lipnaus paviršiaus sluoksnį prieš pat juostos  

 įrengimą ir lipnią jos pusę prispauskite prie 
„šalto“ siūlės šono. Asfaltbetonio 
rekonstrukcijos atveju būtina įrengti bent 5 mm 
persidengimą. 

 

PAVIRŠIŲ REKONSTRUKCIJA 

Asfaltbetonio paviršius: 
√ Patieskite metalinius bėgius 
√ Išpilkite ir išlyginkite mišinį 
√ Pašalinkite mišinio likučius nuo esamo 

paviršiaus 
√ Tankinkite (pirmiausia siūles, paskui 

likusį plotą) 

 Asfalto mastikos paviršius: 
√ Išpilkite ir išlyginkite mišinį 
√ Padenkite akmens skaldele 

Platesnius nurodymus asfalto dangų įrengimui 
galima rasti papildomų techninių sutartinių 
sąlygų ir reglamentų asfalto dangoms rinkinyje 
ZTV Asphalt-StB. 

 

PAKAVIMO INFORMACIJA 

Corabit® KK Sandarinimo juosta 

Pakuojama ant 800 x 1200 mm Euro palečių  
Vienoje paletėje telpa 30 dėž. juostos. 
Kiekiai priklausomai nuo juostos matmenų: 
Juostos matm, 
mm 

Kiekis dėžėje, 
m 

Kiekis 
paletėje, m 

25x8 60 1800 
30x8 48 1440 
35x8 48 1440 
40x8 36 1080 
30x10 40 1200 
35x10 40 1200 
40x10 30 900 

 

 Corabit® VG Gruntas 

Pakuojamas metalinėse skardinėse po: 

1 litrą 
5 litrus 
10 litrų 

Transportavimo instrukcijos pagal atitinkamus 
reikalavimus. 

 

  



 

 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Nr. Testo tipas 
Testo metodas. TP Fug-
StB 15 dalis 

Matavimo 
vienetas 

Reikalavimas Rezultatas 

1 Pelenų kiekis 5.4.2 DIN 52005 % masės 
Nurodoma 
bandymo vertė 

50 

2 
Minkštėjimo temperatūra pagal 
kūgio ir rutulio metodą 

5.4.3 DIN EN 1427 °C ≥ 90 ≥ 120 

3 Kūgio penetracija 5.4.4 DIN EN 13880-2 1/10mm 20-50 30 

4 Gebėjimas grįžti į pradinę padėtį 5.4.5 DIN EN 13880-3 % 10-30 25 

5 
Lankstumas žemose 
temperatūrose 

5.4.6 TP Fug-StB °C ≤ 0 -10 

6 
Sukibimo jėga ir plėtimosi 
savybės prie -10 °C 

5.5.2 DIN EN 13880-13 MPa 
≤ 1 
Nepraprandamas 
sukibimo stipris 

0,40 
Neprarandamas 
sukibimo stipris 

Pateiktos savybės ir pareiškimai yra parengti pagal dabar galiojančius techninius standartus, bet gamintojo niekam neįpareigoja. Gamintojas 

pasilieka teisę keisti technines savybes be išankstinio įspėjimo. 

Kebu gamykla turi DIN EN ISO 9001 sertifikatą. 
Gamykla taip pat yra DVGW, KRV ir GKR 
organizacijų narė, todėl gamina ir tiekia tik 
naujausių technologijų produktus. Visoje 
gamybos linijoje taikoma nuolatinė produkcijos 
kontrolė, kurią vykdo nepriklausomi institutai. 

 Produkcijos kokybė ir klientų poreikių 
užtikrinimas yra esminiai dalykai KEBU 
politikoje. Įmonė dirba jums ir kartu su jumis, 
kad užtikrintų tinkamiausią sprendimą. 

 

 

Apsilankykite www.kebu.de ir rasite daugiau informacijos apie įmonę ir jos sprendimus. 

Čia pateikiama informacija yra pagrįsta KEBU 
žiniomis ir patirtimi. Gaminio naudojimo 
patarimai ir nurodymai taip pat pateikti pagal 
naujausias turimas žinias gautas iš atliktų testų 
ir patirties. Geriausias rezultatas bus pasiektas 

 kai gaminys bus naudojamas teisingai, laikantis 
ekspertų nurodymų. Kiekvienas produkto 
gavėjas turi laikytis saugomų teisių, 
egzistuojančių įstatymų ir reglamentų savo 
atsakomybe. Visais kitais atvejais taikomos 
KEBU nustatytos bendrosios sąlygos. 

 

Atstovas Lietuvoje: 

UAB “Mosas” 
Birželio 23-iosios g. 5, 

LT-03206 Vilnius 

Tel. Nr.: +370 615 57172 

E-paštas: povilas@mosas.lt 
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