
BORNIT 
®
 - „Dekontaminol“ 

Dezaktyvuojanti medžiaga(anti graffiti) 
 

Aplinką tausojantis specialus valiklis, skirtas valyti grafitus ir dažais ištepliotas sienas 
 

 

Techninės atmenos būklė: 2001 m. liepos 27 d. 

 

Savybės ir tipas BORNIT – dezaktyvuojanti medžiaga yra iš muilo pagamintas, aplinką tausojantis specialus 

valiklis, skirtas valyti grafitus ir dažais ištepliotas sienas. Veikia giliai įsigerdamas į sienas. 

 

Naudojimo sritys BORNIT – dezaktyvuojanti medžiaga švelniai pašalina grafitus nuo įvairių pagrindų, pavyzdžiui, 

betono, klinkerio, natūralių akmenų, granito, marmuro, plytelių, stiklo, aliuminio, lakuotų 

paviršių ir pan. BORNIT – dezaktyvuojanti medžiaga visiškai suskaidoma biologiniu būdu, joje 

nėra chloruotų ar aromatizuotų angliavandenilių. 

 Medžiagų suderinamumą reikia patikrinti objekte. 

 

Jūsų privalumai * medžiaga giliai įsigeria į pagrindą 

 * labai paprasta naudoti, nes medžiaga paruošta naudoti (paprasčiausiai užtepama ant paviršiaus 

ir nuplaunama) 

 * galima naudoti universaliai, dėl to yra labai daug naudojimo galimybių 

 * medžiaga padeda taupyti ir mažinti kaštus, nes ją naudojant nereikia daug prietaisų, medžiagų, 

nereikia daug dirbti 

 

Trumpa forma pateikiami Tipas  priemonė, skirta šalinti grafitus 

duomenys apie produktą Pagrindas muilas 

 Spalva  gelsva 

 Tankis, esant 20 °C 

temperatūrai 1,050 g/cm
3
 

Konsistencija tirštai taki, pastos tirštumo medžiaga 

Tepimas  kempinėle, skudurėliu 

Laikymas medžiaga neatspari šalčio poveikiui! 

Galima laikyti originaliuose uždarytuose induose – mažiausiai 6 mėnesius 

  laikykite atokiai nuo liepsnos šaltinių! 

Pavojingumo klasė pagal VbF 

  A III (statinės žymėti nebūtina) 

 

Apdorojimas Pastos tirštumo BORNIT – dezaktyvuojanti medžiaga ant ištepto paviršiaus užtepama kempine 

arba skudurėliu. Priklausomai nuo to, kiek paviršius užterštas, ir pagrindo tipo, reikėtų palikti 

medžiagą šiek tiek įsigerti į pagrindą. Galiausiai ištirpintas dažų sluoksnis nuplaunamas 

vandeniu, naudojant šepetį arba drėgną skudurą. Valant porėtus pagrindus (klinkerį, betoną, tinką 

ir pan.) siūloma naudoti prietaisą, valantį didelio slėgio srove. Jei nešvarumai labai stipriai prilipę 

prie paviršiaus, priemonės veiksmingumas bus didesnis, jei naudosite karštą vandenį. Jei reikia, 

valymą galima pakartoti ir leisti priemonei veikti pakankamai ilgai. 

 Dažniausiai medžiagų suderinamumą siūloma tikrinti vietoje, kuri yra uždengta (ypač tai 

pasakytina apie medžiagas iš PVC ir kitų plastikų). Pagrindo spalva (pavyzdžiui tuo atveju, kai 

valomas spalvotas tinkas) gali šiek tiek išblukti. 

 

Sąnaudos Sąnaudos labai priklauso nuo pagrindo porėtumo ir užterštumo laipsnio (grafitų dydžio bei 

aplinkos faktorių poveikio): 

 Maždaug 0,1 – 0,5 kg/m
2
 valomo ploto 

 

 

 

 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 



Laikymas BORNIT – dezaktyvuojančią medžiagą reikia laikyti taip, kad ji neužšaltų. Originaliuose 

uždarytuose induose galima laikyti mažiausiai 6 mėnesius. Medžiagą reikia laikyti atokiai nuo 

liepsnos šaltinių. 

 

Sveikatos, darbų ir Naudojant tinkamai, BORNIT – dezaktyvuojanti medžiaga sveikatai nekenkia! Saugokite akis. 

priešgaisrinė sauga  Jei numatote su medžiaga dirbti ilgiau, mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis. Medžiaga degi: pagal  

VbF: A III 

 

Šalinimas Perdirbti galima tik visiškai tuščius, išvalytus indus. Medžiagos likučius galima šalinti pagal 

atliekų kodą Nr. 080105 (sukietėję dažų ir lakų sluoksniai). 

 

Pastaba 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. Taip pat reikia atsižvelgti į statybų situacijos 

lemiamus ypatingus atvejus. Pateikti duomenys nelaikomi pagrindu teisinei atsakomybei. 

 

Tiekimo formos  1 kg butelis  6 vienetai kartoninėje dėžėje 

   5 kg butelis  po vieną 

   10 kg kibiras  po vieną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 


