
(sintetinis gruntas) 

Corabit VG yra tirpiklių savo sudėtyje turintis sintetinis gruntas, pagamintas termoplastinės 

gumos, paveiktos tam tikro tipo rišikliais, pagrindu. Padengimas Corabit VG galimas ir purškiant 

ir tepant teptuku. 

Corabit VG gruntas kaip sukabinančioji medžiaga dažniausiai tarnauja betono sujungimuose ar 

išpjautose asfalto siūlėse, kur naudojama kaip sukibimą tarp asfalto ir siūlių sandarinimo 

mastikos Corabit BN pagerinantis priedas. 

Corabit VG dengiami švarūs ir sausi paviršiai, todėl, prieš pat padengimą, jie turi būti nuvalomi 

šepetėliu, o mažesni siūlių ar jungčių tarpeliai gali būti valomi suspaustu oru. Tokius tarpelius 

prieš padengimą rekomenduojama išdžiovinti ir  pakaitinti suspausto karšto oro srove. Gruntas 

tepamas pakankamai storu sluoksniu, kad susidarytų plėvelė ir būtų užpildomi visi grioveliai. 

Kietėjimo laikas priklauso nuo oro sąlygų, bet nebūna didesnis nei 6 valandos. Reikia būti 

tikriems, kad visi tirpikliai išgaravo, nes tik tada bus pasiekiamas geriausias sukibimas su 

Corabit siūlių sandarinimo mastika. 

Testuojama medžiaga: Corabit VG gruntas 

TL Fug-StB 01 
4.4.3 lentelė 

Bandymas pagal 
TP Fug-StB 01 

  
TL Fug-StB 01 
4.4.3 lentelė 

Nr. Testo rūšis 
Bandymo 
standartas 

Matavimas Testo rezultatas Reikalavimai 

7 Išorinė tekstūra 
1 lentelė. 7 Nr. 
SNV 671907 

 
Permatomas 

Geltonai rudas 
Homogeniškas 

Permatomas 
Šviesiaspalvis 
Homogeniškas 

8 
Kietųjų dalelių 

kiekis 
1 lentelė. 8 Nr. 

DIN 530150 
M. % 30 ≧25 

9 Džiuvimo laipsnis 
1 lentelė. 5 Nr. 
SNV 671910 

 3 
Prie 10°C per ≦ 0,5h 
minimalus džiuvimo 

laipsnis = 5. 

10 
Atsparumas 

šarmams 
1 lentelė. 9 Nr. 
SNV 671910 

 Pastovus Įrodymas 

11 Skystumo laipsnis 
1 lentelė. 6 Nr. 

DIN EN ISO 2431 
 

55 S 
(3 mm srovė) 

Bandymo vertė turi 
būti pripažinta 

 

 

 

 
Informacija: 

Papildomai prie detalizuoto produkto aprašymo, mes taip pat siūlome atsakingai paruoštas saugaus naudojimo rekomendacijas.  

Šiame lape pateikta informacija yra paremta mūsų žiniomis ir patirtimi. Mūsų gaminio naudojimo pastabos ir nurodymai buvo 

parengti, remiantis atliktų bandymų rezultatais ir patirtimi, žiniomis ir įsitikinimu. Geriausios deklaruojamos produkto savybės bus 

pasiektos tik įrengus produktą tinkamai. Mūsų produktų naudotojai yra įpareigoti laikytis visų galiojančių pramoninės nuosavybės 

teisių, įstatymų ir taisyklių. Produktai tiekiami laikantis mūsų standartinių terminų ir sąlygų. 


