
DOEL VAN DE BITUMENBAND
Bitumenband zorgt voor de juiste aansluiting tussen:

• Beton en asfalt 
• Oude en nieuwe deklaag asfalt

Bitumenband voorkomt openstaande naden of scheuren in het asfalt, doordat het de rek en krimp opvangt tussen de twee 
contactvlakken. Ook maakt bitumenband de aansluiting vloeistofdicht, waardoor vloeistoffen niet verdwijnen tussen de  
aansluiting.

VERSCHILLEN IN BITUMENBAND
Bitumenband verschilt in diktes, hoogtes en kenmerken. Uit onderzoek is gebleken dat er minimaal 10 mm dikte nodig is om  
rek en krimp van asfalt goed op te vangen. Je houdt namelijk na het asfalteren genoeg materiaal over hiervoor. Doordat het 
asfalt warm tegen de bitumenband wordt gedraaid, versmelt een gedeelte van de bitumenband met het asfalt. Dit zorgt voor 
een perfecte aansluiting.

De Denso TOK®-Band heeft altijd een vaste dikte van minimaal 10 mm. Dit maakt hét verschil. Deze dikte garandeert een 
lange levensduur en is daarmee zeer kostenbesparend. 

De Denso TOK®-Band heeft een zelfklevende primerlaag over het gehele contactvlak. Dit zorgt voor een juiste aanhechting 
aan het contactvlak. Een bekend probleem van omvallende bitumenband wordt hierdoor voorkomen en het zorgt voor een 
juiste verwerking van het materiaal. 

UNIEKE KENMERKEN DENSO TOK®-BAND SK 
• Minimaal 10 mm dikte
• Zelfklevende primerlaag over totale contactvlak
• Voorkomt scheuren en openstaande naden
• Verkrijgbaar in elke deklaaghoogte
• Eenvoudig te verwerken op rollen van 10 meter
• Handmatig (tot 500 meter) óf machinaal verwerkbaar (vanaf 500 meter, met TOKOMAT®-Machine)
• Speciale bitumenband voor ZOAB-asfalt beschikbaar

Bitumenbanden zijn er in vele verschillende maten en kwaliteiten.  
De keuze hierin heeft veel invloed op hoe goed de aansluiting anticipeert op  
temperatuurverschillen en neerslag. En daarmee: hoe duurzaam een asfalt-
aansluiting is.

Tok® Band SK

www.imbema.com/wegenbouw



BESTEKOMSCHRIJVING

BESTEKOMSCHRIJVING: ASFALT OUD TEGEN NIEUW
Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken tegen verticale vlakken.
Betreft het aanbrengen van zelfklevende bitumenband t.b.v. aansluitingen tussen bestaande en nieuwe deklaag.
Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK®-Band SK: dikte 10 mm, hoogte ... mm, pre-primer bitumineuze voegenband.

BESTEKOMSCHRIJVING: ASFALT TEGEN BETON
Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken tegen verticale vlakken.
Betreft het aanbrengen van zelfklevende bitumenband t.b.v. aansluitingen tussen beton en deklaag.
Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK®-BAND SK: dikte 10mm, hoogte ..mm, pre-primer bitumineuze voegenband.

ZELFKLEVENDE BITUMINEUZE VOEGBAND   
Heeft aan één zijde een zelfklevende laag op het hele 
oppervlak en kan daarom snel en veilig ‘koud’ worden 
gelegd.

WATERDOORLATENDE BITUMENBAND 
Voor ZOAB is er een speciale waterdoorlatende
bitumenband verkrijgbaar: de TOK®-Band SK Drain.

Meer informatie via www.imbema.com/wegenbouw of info@imbema.com

Kies de toepassing van de bitumenband en kopieer deze voorbeeldteksten in 
het bestek. Vergeet niet de gewenste hoogte in te vullen.

TOK®-Band SK TOK®-Band SK Drain


