
BORNIT 
®
 - „Dreiecksband“ 

Trikampė juosta 

 

Prilydoma elastomerinė bitumo juosta 
 

Techninės atmenos būklė: 2001 m. lapkričio 12 d. 

 

Savybės ir tipas BORNIT – trikampė juosta yra prilydoma, labai lanksti elastomerinė bitumo juosta, skirta 

patikimai ir paprastai sandarinti siūles ir formuoti griovelius tiek požeminėse, tiek ir 

antžeminėse statybose.  

 BORNIT – trikampė juosta yra elastinga, atspari senėjimo procesui, ją lengva apdoroti. 

 Naudojant BORNIT – trikampę juostą, nuo griovelio suformavimo momento iki sandarinimo 

proceso pradžios nebereikia laukti (nevyksta džiūvimo procesas), nes iš karto po to, kai 

juosta atvėsta, jau būna suformuota vandeniui atspari suvirinta jungtis su pagrindu. 

BORNIT – trikampė juosta puikiai tinka… 

 

Naudojimo sritis  BORNIT – trikampė juosta ypač tinka: 

- greitai ir patikimai suformuoti griovelį jungties zonoje, kurioje sujungti du vienas kito 

atžvilgiu stačiu kampu stovintys statybiniai elementai (pavyzdžiui, tarp pagrindo 

plokštės ir aukštyn kylančios sienos, prieš dengiant šią sandūrą privirinamomis ir šaltai 

savaime prisiklijuojančiomis juostomis bei storomis bituminėmis dangomis be tirpiklių). 

- jungti skersines (horizontalias) bituminių juostų sandūras (po aukštyn kylančia siena), 

kai statinio plokštuma dengiama storu bitumo dangos sluoksniu; jungti suvirintus ar 

šaltai savaime prisiklijuojančias juostas. 

- sandarinti kraštuose esančias siūles ir nelygumus tarp iš anksto pagamintų betoninių 

elementų, šachtų šulinių, sumontuotų aprūpinimo elementų ir priežiūros šachtose ir pan. 

- sandarinti plyšius (pavyzdžiui, stogo zonoje), kai naudojamas prilydymo metodas. 

Patartina gruntuoti BORNIT – bituminiu gruntu arba BORNIT – pamatų gruntu.  

 
Trumpa forma pateikiami Tipas   bituminė sandarinimo juosta, modifikuota polimeru 

duomenys apie produktą Pagrindas   bitumas, papildomos medžiagos, kaučiukas 

   Spalva   juoda 

   Tankis, esant 20C 

   pagal DIN 52 004  1,10 – 1,30 g/cm3 

   Konsistencija  tvirta 

   Minkštėjimo taškas  maždaug 110 C 

  pagal RuK ir DIN 50 011: 

  normali būklė – plastifikuota 

  Laikymas   neatspari šalčiui! Kartonines pakuotes reikia saugoti nuo drėgmės 

  Galima laikyti  originaliuose uždarytuose induose ne mažiau kaip 6 mėnesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 



Apdorojimas Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, ant jo neturi būti jokių nepritvirtintų daiktų arba 

atskiriančių medžiagų. Siekiant, kad medžiagos gerai sukibtų viena su kita ir juosta patikimai 

išsilydytų, patartina pagrindą apdoroti pirminiu gruntu BORNIT – bituminiu gruntu arba 

BORNIT – pamatų gruntu. Šis gruntas dažniausiai naudojamas ir vėliau atliekamo viso ploto 

izoliavimo metu, po to šį gruntą nesunku padengti dažais (tepant ar purškiant). 

  

 Nuoroda: specialūs pirminiai gruntai, kurių sudėtyje yra tirpiklių (pavyzdžiui, BORNIT – 

bituminis gruntas) prieš naudojant BORNIT trikampę juostą turi visiškai išdžiūti, o tirpiklis – 

visiškai išgaruoti! 

  

 Išvyniokite BORNIT – trikampę juostą ir atpjaukite reikiamo ilgio atkarpas. Esant reikalui, 

kampuose juostą galima pjauti kampu. Bukos sandūros sujungiamos lydant. 

 Galiausiai vienas juostos galas (maždaug 30 cm) pakaitinamas propano dujų degimo liepsna 

ir taip paruošta juosta tuoj pat tvirtai prispaudžiama prie paviršiaus. Kai ši pirmoji atkarpa 

atšąla, lovelyje esanti juosta tolygiai pakaitinama, kol ima lydytis jos paviršius, ir juosta 

braukiant išilgai, prispaudžiama prie paviršiaus.  

 Po to, siekiant išlydyti briaunas, juosta dar kartą pakaitinama degiklio liepsna, kol pastebima, 

kad juosta yra patikimai prilydyta prie pagrindo. 

 Kampuose kampu nupjautų juostų sandūros turi būti gerai susiklijavusios! 

 Praėjus keletui minučių (kai atvėsta lydymo vieta), galima pradėti kitus darbus. 

 

Laikymas Produktą galima laikyti mažiausiai 6 mėnesius. Kartonines dėžes reikia saugoti nuo drėgmės 

ir tiesioginių saulės spindulių bei karščio! 

 

Šalinimas Perdirbti galima tik visiškai tuščius indus. Medžiagų likučius galima šalinti pagal atliekų 

kodą 170302 (asfaltas, be dervų)  

 

Pastabos 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. 

 

Tiekimo forma BORNIT – trikampė juosta tiekiama suvyniota į ritinius ir supakuota kartoninėse dėžėse. 

Kartoninėje dėžėje telpa 5 juostos ritiniai po 5 m. 

 BORNIT – trikampė juosta = 25m / kartoninė dėžė…………………..24 dėžės paletėje 

 

Matmenys 

 Kampai: 90; 45; 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 


