BORNIT ® - „Dach und Isolieranstrich LF“
Stogų ir izoliuojanti danga LF
Apsauginė bitumo danga, be tirpiklių
Tausoja aplinką
Be tirpiklių
Patikrinta Dresdeno Medžiagų patikros tarnyboje
Techninės atmenos būklė: 2006 m. gegužės 17 d.
Savybės ir tipas

BORNIT – stogų ir izoliuojanti danga LF yra plastiku modifikuota apsauginė danga be tirpiklių,
pagaminta iš kokybiškos bitumo emulsijos. Apdorojamas šaltas produktas. Danga naudojama
universaliai. Nepraskiesta danga naudojama kaip sandarinantis sluoksnis, dengiamas ant įvairių,
statybose įprastų, pagrindų.
Produkto paviršių galima dažyti teptuku, voleliu, dažus galima purkšti be oro.
Produktas patikrintas pagal AIB; tikrino MPA Saksonija.

Naudojimo sritis

BORNIT – stogų ir izoliuojanti danga LF naudojama kaip apsauginė danga, neleidžianti skverbtis
drėgmei – tokiu atveju ji dengiama ant daugelio statybose įprastų pagrindų (pavyzdžiui, betono, tinko,
medienos, bitumo ar plastikų). Šiuo atveju danga dengiama zonose, kurios yra netoli žemės paviršiaus.
Antra vertus, dangą galima naudoti ir stogui dengti, kai norima sanuoti arba išlaikyti esamą bitumo
arba mineralinį stogo dangų sluoksnį. Stogo posvyrio kampas turi būti ne mažesnis nei 3 laipsniai, kad
ant jo ilgam nesikauptų vanduo.
Be to, produktas puikiai tinka, naudojant jį kaip apsauginę dangą ant įmontuojamų betoninių detalių
(šachtose, kanaluose ir pan.).
BORNIT – stogų ir izoliuojančią dangą LF galima skiesti vandeniu, santykiu 1:2, taip gaminant
pirminę bituminę dangą. Tokį praskiestą produktą galima naudoti, siekiant pagerinti visų BORNIT –
bitumo emulsijos dangų sukibimą.

Jūsų privalumai

* priemonė gerai sukimba su paviršiumi, pasižymi geru dengiamumu, atspari orų poveikiui
* paruošta naudoti, universali
* ypač tausoja aplinką, nes sudėtyje nėra tirpiklių
* praskiedus vandeniu, medžiagą galima naudoti kaip pirminį gruntą

Trumpa forma pateikiami
duomenys apie produktą

Tipas
lateksu modifikuota bitumo emulsija
Pagrindas
bitumo emulsija, lateksas
Tirpiklis
vanduo
Spalva
juoda (ką tik pagamintos priemonės spalva būna ruda)
Tankis
maždaug 1,00 g/cm3
Konsistencija
klampiai taki
Dengiama
teptuku, voleliu, šepečiu, purškiama
Kietų medžiagų
koncentracija
maždaug 60%
Medžiagos temperatūrų
intervalas perdirbant ne mažiau kaip +5 C
Laikymas
kontroliuojamos temperatūros sąlygomis, temperatūra negali kristi žemiau + 2 C –
medžiaga neatspari šalčiui!
Galima laikyti
uždarytose originaliose statinėse – 6 mėnesius
Valymas
nesustingusią priemonę galima valyti vandeniu
priemonei sukietėjus valoma BORNIT® bitumo valikliu
Skiediklis
vanduo
Sveikatai kenksmingos
medžiagos pagal Darbinių
medžiagų direktyvą Nėra
Pavojingumo klasė
pagal VbF ir ADR Nenustatyta

Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas, stiprus, švarus ir be riebalų, naftos produktų liekanų. Jis gali būti šiek tie
drėgnas, bet ne šlapias. Jei preparatą norite naudoti ant gerai drėgmę sugeriančio, mineralinio pagrindo,
patartina naudoti pirminį gruntą, kurį galima pagaminti pradinę priemonę praskiedus vandeniu.
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Apdorojimas

BORNIT – stogų ir izoliuojanti danga LF pagaminta taip, kad ją galima būtų naudoti iš
karto, b paruošiamųjų darbų.
Norint pagaminti pirminį gruntą, reikia BORNIT – stogų ir izoliuojančią dangą LF praskiesti
vandeniu; skiedimo santykis 1:2. Paskiedus vandeniu, reikia gerai išmaišyti mechanine
maišykle.
Dangos ant statybinių elementų dengiamos priemonės neskiedžiant. Siūloma dengti
mažiausiai 2 priemonės sluoksniais. Antrasis priemonės sluoksnis tepamas tik gerai
išdžiūvus pirmajam.
Priemonė dengiama šepečiu, teptuku, voleliu arba purkštuvu, kuriame nenaudojamas oras.
Visus dangai dengti naudotus įrankius baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Jei
priemonė sukietėja, ją galima pašalinti BORNIT ® - bitumo valikliu.
BORNIT – stogų ir izoliuojančią dangą LF galima dangti tik esant sausam orui. Jokiu būdu
šios priemonės negalima naudoti šąlant arba lyjant bei tuomet, kai kaupiasi lietus.

Sąnaudos

maždaug 0,3 l/m2 (vienam medžiagos sluoksniui)

Laikymas

Uždarytose originaliose statinėse – 6 mėnesius

Šalinimas

Perdirbti galima tik visiškai tuščius indus. Medžiagų likučius galima šalinti pagal atliekų
kodą 080403 (su vandeniu sumaišomų klijų ir sandarinimo medžiagų atliekos).

Pastabos

Ši atmena pakeičia visą iki tol buvusią techninę informaciją apie produktą. Senoji
informacija nustoja galios.
Šioje atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis naujausiais naudojimo technikos
pasiekimais. Vis dėlto prašome atsižvelgti į tai, kad priklausomai nuo statinio būklės, gali
tekti nukrypti nuo atmenoje siūlomo darbo metodo. Jei atskira sutartimi nesutarta kitaip, visa
atmenoje pateikiama informacija laikoma neįpareigojančia ir todėl aprašytosios produkto
savybės nelaikomos sutartomis savybėmis. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šioje
atmenoje pateikiamą informaciją. Mes siūlome jums pasidomėti bet kokiais informacijos
pakitimais mūsų interneto tinklapyje www.bornit.de.

Tiekimo forma

5 l kibirėlis
12 l kibiras
25 l statinė

60 vienetų paletėje
44 vienetai paletėje
18 vienetų paletėje
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