
Labai lanksti, tvirta (tiksotropinė) bitumo masė, kurios sudėtyje nėra 
tirpiklių pagal M SNAR. Skirta formuoti lanksčioms, ilgalaikėms siūlėms 
juostomis klojant asfaltą

PRIVALUMAI

 Darbinės siūlės formuojamos taip, kad ilgai lieka elastingos.

 Medžiaga klojama šalta. Tvirtumas pasiekiamas nenaudojant užpildų, siūlės 
šonai nenukrenta.

 Vieno darbo etapo metu galima padengti iki 5 mm storio sluoksnį.

 Medžiaga atspari šalčiui, ją galima naudoti iki -5 °C temperatūros.

 Patentuota aplinką tausojanti receptūra.

 Dėl didelio produkte esančio polimerų kiekio siūlės zonoje susikaupia daug rišiklių.
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„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje.

BORNIT® –
Elastingas siūlių užpildas  / Nahtflex

„Bornit®“ elastingas siūlių užpildas naudojamas formuojant ilgalaikes siūles pa-
gal M SNAR, kai asfaltas klojamas juostomis ir tankinamas volais. Labai elastinga 
(lanksti) bitumo masė dažniausiai naudojama formuojant siūles principu „karštas 
ant šalto“ arba „karštas ant šilto“ (siūlės formuojamos tarp asfalto juostų, ties tomis 
vietomis, kur tam tikrą dieną baigiamas darbas. Taip pat tinka ir atliekant remonto 
darbus. Kadangi prie kraštų masė prilimpa puikiai, galima formuoti iki 5 mm storio 
masės sluoksnius. Daug rišiklių susikaupia labai skirtingų savybių jungčių viet-
ose (ištrupėjusiose frezuotose briaunose, asfalto sluoksnyje fiksuotų betoninių 
objektų, pavyzdžiui, bortelių elementų). Siūlė lieka labai elastinga. 
„Bornit®“ elastingas siūlių užpildas naudojamas po to, kai pagrindas 
apipurškiamas klijais arba bitumo emulsija arba prieš pat klojant karšto asfalto 
sluoksnį, kuris turės glaustis prie jau pakloto sluoksnio, t. y. ir prie siūlių užpildo. 
„Bornit®“ elastingą siūlių užpildą galima purkšti purkštuvu, tepti glaistykle arba 
mūrininko mentele, taip pat galima naudoti specialų įrenginį „Bornit® Flexomat“.
Varikliu varoma apdorojimo mašinos tiekimo sistema tiesiog uždedama ant ati-
daryto elastingo siūlių užpildo indo. 
Tiekimo sistema veržtuvais pritvirtinama prie indo, o svirtis su purškimo tūta 
nuleidžiama iki siūlės. 
Tūtos laikiklyje yra spyruoklės, o tai kompensuoja nelygų siūlės paviršių.
Medžiaga labai tiksliai juostos forma dengiama ant briaunos (dengiama 4–5 mm 
storio juosta). Dengiamos medžiagos kiekį labai paprasta reguliuoti greičiau arba 
lėčiau traukiant įrenginį „Flexomat“ ir reguliuojant vožtuvo padėtį. Užtepus siūles 
„Bornit®“ elastingu siūlių užpildu, iš karto galima kloti karšto asfalto mišinį. 
„Bornit®“ elastingas siūlių užpildas sudaro ilgalaikę lanksčią jungtį tarp seno ir 
naujo asfalto sluoksnių.
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