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Ruošinys gruntavimui dervos pagrindu karštu būdu apdorotoms
tarpų užpildymo masėms, tipas PRH
Homogeniškumas
išlaikyta
Tankis
0,8 – 0,9 g/cm3
Klampumas
40±5 s
Atsparumas šarmui
išlaikyta
Lakiųjų sudėtinių dalių būklė
išgarinimo metu
-60 min
-90 min
≥ 70%
≥75%
Kietųjų medžiagų dalis
30 ±5%
Pliūpsnio temperatūra
<0◦C
Kietųjų medžiagų minkštinimo
NPD
temperatūra
Rūšis ir savybės

Pritaikymo sritys

Jūsų privalumai

BORNIT®-sukimbantis gruntas yra gruntavimui skirta medžiaga, kurios sudėtyje yra
greitai džiūstančių, laisvų, polimerinių plastikų.
Kokybė atitinka ZTV Fug-StB 01 ir yra patikrinta pagal TL Fug-StB 01 bei Šveicarijos
normą (SNV).
Sukimbančio grunto BORNIT®- užtikrinimui ir pagerinimui skirta masė karštam užpilui
SNV 164, BORNIT®-masė karštam užpilui TL, BORNIT®-bėgių užpilo masė S ir
BORNIT®- tarpų juosta. Gruntui skirta medžiaga naudojama išankstiniam tarpų kraštų
apdorojimui ir yra būtina optimaliam užpildančios masės sukibimui.
BORNIT®-sukimbantis gruntas naudojamas ir kaip BORNIT®- BORNIThene Plus
gruntavimui skirta medžiaga
• Paprasčiausias naudojimas, nes viskas jau paruošta
• Universaliai pritaikomas, todėl galite pasirinkti daugybę panaudojimo galimybių
• Geros sukibimo savybės
• Greitai džiūstantis, sudėtyje yra tirpiklis
• Ekonomiškas ir sumažinantis išlaidas, nes nedidelės prietaisų, medžiagų ir darbo
sąnaudos

Glausta
informacija apie
produktą

Rūšis
Pagrindas
Tankis prie 20◦C
Konsistencija
Užtepimui
Kietųjų medžiagų
dalys
Sukietėjimo laikas
Laikymas
Tinka laikyti
Pavojaus klasė pagal
BetrSichV
GISBAU-produkto
kodas

Medžiaga gruntavimui
Polimerų sukimbantis gruntas
0,83 g/cm3
Tinka užtepimui, purškimui
Teptukas, šepetys, purškimo prietaisas (airless)
Apie 40%
< 30 minučių
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos!
Originaliose uždarose talpose
Lengvai užsidega
S6

Apdorojimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir neriebaluotas. Sukibimo gruntas apdorotinas tepimo
arba purškimo būdu prie normalios temperatūros. Apdorojimo temperatūra (aplinkos ir
pagrindo temperatūra) negali būti mažesnė kaip +5°C ir negali viršyti +35°C.

Naudojimas
Sandėliavimas

Priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo ir gebėjimo sugerti – apie 0,2 l/m2
Sandariai uždarytose originaliose talpos gali būti laikomas 24 mėnesius. Saugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių ir šilumos poveikio.
Produktas negali pateikti vaikams į rankas.
Darbo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, laikytis aktualios TRGS versijos.
Nenaudoti uždarose patalpose!
Degus ir kenksmingas aplinkai tik skystos būklės, laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
Po tirpiklio išgarinimo produktas aplinkai nekenksmingas. Bitumo plėvelė žmonėms,
augalijai ir vandeniui nepavojinga.
Kiti nurodymai pateikti saugos duomenų lape!
Antriniam apdorojimui atiduoti tik išvalytas talpas. Pagal AVV-ASN 080111 medžiagų
likučiai gali būti (dažų ir lakų atliekos, kuriose yra organiniai tirpikliai ar kitos pavojingos
medžiagos)
Ši atmintinė pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Todėl ji
nebegalioja. Duomenys pateikti pagal naujausią pritaikymo techniką. Tačiau prašome
atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo statybos objekto būklės, gali prireikti nukrypti nuo
atmintinėje pateikto darbo būdo. Jei atskirose sutartyse nesusitarta kitaip, visa atmintinėje
nurodyta informacija yra neįpareigojanti ir nepateikia suderintos produkto
charakteristikos. Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus.
Rekomenduojame informaciją apie pakeitimus susirasti interneto puslapyje www.bornit.de
10 l kanistras 30 pakuočių paletei
30 l kanistras 12 pakuočių paletei

Sveikatos, darbo
apsauga, apsauga
nuo gaisro

Utilizavimas

Pastaba

Pristatymo formos

