
kitas vieno 

 

 

BORNIT® – 
Profidicht 1K Fix 

Nauja vieno komponento storų dangų karta 

PRIVALUMAI 
 

  Dirbama greitai – masės maišyti nereikia, ji jau paruošta  naudoti. 

  Greitai džiūva – procesas vyksta dvigubai greičiau, nei naudojant 
komponento mases. 

  Skalsus produktas – sutaupote iki 30 % medžiagos! 

  Patikimai sandarina – patikrinta pagal DIN 18195, 4–6  dalis. 

 

itas vieno 

 

„Bornit® – Profidicht 1K Fix“ yra kokybiška, vieno komponento, polistirenu užpildyta ir kitais 
polimerais modifikuota stora bitumo danga. Produktas labai greitai džiūva ir tampa atsparus lietui. 
Dėl šios priežasties produktą galima naudoti net vėsiu ir drėgnu metų laiku. Kadangi produkte yra 
daug kietų medžiagų, medžiaga naudojama taupiau, o išdžiūvęs sluoksnis yra storesnis. „Bornit® – 
Profidicht 1K Fix“ tikrintas pagal DIN 18195 normos 4, 5 ir 6 dalis (2000 m. rugpjūčio mėn. leidimas). 
Jis atitinka galiojančias normas„Patikros pagrindai, taikomi, kai prašoma išduoti statybų priežiūros 
tarnybos leidimą storoms bitumo  dangoms“. 

 

Įprastos storos bitumo dangos „Bornit®– 

 
 
 

Tikrinta po sandarinimo darbų baigimo 
DIN 18195, 4 ir 5 dalys 

Vieno komponento 
(užpildyta 
polistirenu) 

Dviejų komponentų 
(užpildyta 
polistirenu) 

Profidicht 1K 
Fix“ 

(žemėje esanti drėgmė, nesikaupiantis 
besiskverbiantis vanduo ir be slėgio 
besiskverbiantis  vanduo) 

Tikrinta po sandarinimo darbų baigimo 
DIN 18195, 6 dalis 
(stovintis besiskverbiantis vanduo ir su 
slėgiu  besiskverbiantis  vanduo) 

TAIP TAIP TAIP 
 
 
 

NE TAIP TAIP 

Dirbant nereikia maišyti TAIP NE TAIP 

Palyginimas su dviejų komponentų 

stora danga 
NE TAIP TAIP 

Medžiagos sąnaudos vienam m2,  jei 
sausos medžiagos sluoksnio storis 
siekia 4 mm 

6,5 litro 6 litrai 4,5 litro 

Įtikinamas palyginimas! 
 
 
 
 

Mes norėtume: 

o Sulaukti jūsų skambučio. 

o Gauti informaciją paštu. 

o Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų  vizito. 
 

UAB„Construction trade“ 
Technikos g.9,Kaunas 
LT-51242 
Tel. +370 698 46873 
Tel. +370 620 29568 
statyba@constructiontrade.lt         
www.constructiontrade.lt 

  
 

 

„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje. 
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