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Nauja gaminių paieškos sistema 
tikslui užtikrintai siekti!

BORNIT®-
kelių tiesimo kompasas

Apdorojimo nurodymai:
 Mechanizuotas apdorojimas

 Rankinis apdorojimas

 Šaltasis apdorojimas

 Karštasis apdorojimas

	 Gaminį	saugoti	nuo	šalčio!

Gaminių apžvalga ir naudojimas:Sąvokų apibrėžimai:
Paviršiaus atnaujinimas: Pasenusio,	susidėvėjusio,	šiurkštaus	arba	porėto	paviršiaus	apdorojimas		 	
	 arba	atnaujinimas	dar	prieš	susidarant	plyšiams	ir	išmuštoms	duobėms	dėl			
	 šalčio	poveikio	ir	atodrėkio.

Plyšiai: Iki	5	mm	pločio	tarpai,	susidarantys	dėl	šiluminės	arba	mechaninės	apkrovos		
	 betoniniuose	arba	asfaltuotuose	paviršiuose.	Plyšiai	skirstomi	į	išilginius,		 	
	 skersinius	ir	tinklinius	plyšius.

Išmuštos duobės: Dėl	šalčio	poveikio	ir	atodrėkio	atsirandančios	išmuštos	vietos	kelio	dangoje.	

Sandūra: Konstrukcinių	dalių	atskyrimo	vietos,	skirtos	plyšiams	dėl	įtempių	išvengti		 	
	 apdorojimo	arba	naudojimo	metu.	Šie	plyšiai	atsiranda	dėl	naudojamų		 	
	 medžiagų	skirtingų	plėtimosi	ir	džiūvimo	savybių.	Vykstant	plėtimosi	ir		 	
	 džiūvimo	procesams	veikiančias	jėgas	atlaiko	sandūroms	sandarinti	 
	 naudojamos	medžiagos.

Siūlė: Tarp	dviejų	asfaltuotų	paviršių	tiesiant	panašių	savybių	(karštą	prie	šaltai		 	
	 užkloto	paviršiaus)	valcuojamas	asfalto	juostas	susidaranti	kontaktinė	vieta			
	 arba	kraštas.

Prijungimo vieta: Tarp	dviejų	asfaltuotų	paviršių	tiesiant	skirtingų	savybių	(pvz.,	liejamą	asfaltą		
	 prie	asfaltbetonio)	susidaranti	kontaktinė	vieta	arba	kraštas,	arba	vieta,	 
	 kurioje	asfaltuotas	paviršius	prijungtas	prie	betoninių,	natūralaus	akmens,		 	
	 metalinių	dalių	ir	pan. 

Paviršių  
atnaujinimas

Įtrūkimų  
tvarkymas

Sandūrų ir siūlių 
užtaisymas

Išmuštų duobių 
taisymas

BORNIT®-Bitumen-
emulsion C60B5-REP

BORNIT®-
Fertigschlämme

BORNIT®- 
Reaktiv-Asphalt	20

BORNIT®-Reparatur-
mörtel RE 30 / RE 50

BORNIT®- 
Rissflex®

BORNIT®- 
Rissmasse H

BORNIT®- 
Riss-Tape KSK

BORNIT®- 
Fugenband

BORNIT®- 
Heißverguss	TL

BORNIT®-Kaltverguss	
/	-Fugenspachtel

BORNIT®- 
Nahtflex®

BORNIT®- 
Asphalt-Fix

BORNIT®- 
Guss-Asphalt

BORNIT®- 
Kaltmischgut

BORNIT®- 
Reaktiv-Asphalt	40/80

Ihr	Fachhändler:
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Aktuelle Infos online -
mit Internet-Handy fotografieren

und aktuelle Infos sehen*

* Handyspezifische Software notwendig -
es fallen nur Verbindungskosten Ihres

Providers an.

QR-BORNIT-Rissmasse H DE

Aktuelle Infos online -
mit Internet-Handy fotografieren

und aktuelle Infos sehen*

* Handyspezifische Software notwendig -
es fallen nur Verbindungskosten Ihres

Providers an.

QR-BORNIT-Guss-Asphalt DE

QR-BORNIT-Asphalt-Fix DE

Aktuelle Infos online -
mit Internet-Handy

und aktuelle Infos sehen*
fotografieren

* Handyspezifische Software notwendig -
es fallen nur Verbindungskosten Ihres

Providers an.

QR-BORNIT-Bitumenemulsion C60B5-REP DE

Aktuelle Infos online -
mit Internet-Handy

und aktuelle Infos sehen*
fotografieren

* Handyspezifische Software notwendig -
es fallen nur Verbindungskosten Ihres

Providers an.

Sandūrų ir Siūlių 
užtaiSymaS

Įtrūkimų tvarkymaS

BORNIT®-Riss-Tape KSK - polimerinė	 bituminė	 juosta,	 skirta	 plyšiams	
greitai	ir	paprastai	užtaisyti.	Juosta	lengvai	uždengia	plyšius,	ją	paprasta	
naudoti.	Ant	 juostos	 galima	 kloti	 asfalto	 mišinį.	 Gruntuojama	 BORNIT®- 
Bitugrund	Fix	gruntu.

BORNIT®-Rissflex® masė	 -	 labai	 lanksti,	 polimerais	 modifikuota	 bitumo	
masė.	Medžiaga	atspari	atmosferos	ir	UV	spindulių	poveikiui,	jos	sudėtyje	
nėra	tirpiklių.	Išdžiūvusi	medžiaga	yra	elastinga,	uždengia	plyšius	ir	stipriai	
sukimba	su	pagrindu.	Paklota	danga	turi	būti	užberiama	2/5	skaldos.

BORNIT®-Rissmasse H - remontinė	polimerinė	bituminė	masė,	pasižyminti	
geru	atsparumu	veikiant	aukštai	temperatūrai,	elastingumu	veikiant	šalčiui.	
Ant	suremontuotos	dangos	galima	važiuoti	vos	masei	ataušus.	

BORNIT®-Nahtflex® - labai	 lanksti,	 atspari	 bituminė	 masė,	 kurios	
sudėtyje	nėra	 tirpiklių.	Galima	naudoti	 iki	 -	5	°C	temperatūroje.	Greitai	 ir	 
mechanizuotai	masę	galima	užtepti	naudojant	BORNIT®-Flexomat AIR.

BORNIT®-Fugenband - lanksti	prilydomoji	polimerais	modifikuota	bitumo	
juosta	 sandūroms.	 Juosta	 yra	 labai	 lipni,	 o	 naudojant	 BORNIT®-Easy-
Primer	FB	gruntą	juosta	sukimba	su	kraštiniais	paviršiais	net	neprilydant.

BORNIT®-Kaltverguss ir BORNIT®-Fugenspachtel - 2	 komponentų	medžiaga,	
pagaminta	polisulfido	pagrindu.	Atspari	atmosferos	poveikiui	ir	senėjimui.	BORNIT®-
Kaltverguss	(savaime	išsilyginantis)	skirtas	horizontalioms	sandūroms,	o	BORNIT®-
Fugenspachtel	glaistas	(tvirtas)	skirtas	vertikalioms	ir	nuokalnių	sandūroms.	Grun-
tuoti naudojamas BORNIT®-Betonprimer	arba		BORNIT®-Asphaltprimer	gruntas.

BORNIT®-Heißvergussmasse TL ir BORNIT®-Pflastervergussmasse - 
karštai	(daugiausiai	iki	180	°C)	liejama	polimerinė	bitumo	masė.	Gruntuoti	
naudojamas BORNIT®-Haftgrund	sukibimą	gerinantis	gruntas.

Paviršių atnaujinimaS

BORNIT®-Fertigschlämme - naudoti	 paruošta	 bitumo	 masė	 su	 
mineraliniais	užpildais,	kurios	sudėtyje	nėra	tirpiklių.	Paprastai	apdorojama	
ir	greitai	džiūstanti.

BORNIT®-Bitumenemulsion C60B5-REP - bitumo	 emulsija,	 kurios	
sudėtyje	nėra	tirpiklių.	Pasižymi	greitu	kietėjimu	ir	stabilumu	esant	sąlyčiui	
su	skalda.	Gali	būti	užpilama	tinkama	skalda	iš	karto	po	užpurškimo.

Skirta asfalto sluoksniui remontuoti dengiant plonais sluoksniais:

Išsamios informacijos rasite naujausioje techninėje instrukcijoje arba mūsų interneto puslapyje www.bornit.de.

Porėtų, susidėvėjusių asfalto dangų poroms užpildyti (paviršiaus lygis nepadidėja): Asfaltuotos kelio dangos atviroms siūlėms ir įtrūkimams tvarkyti:

Asfalto ir betono dangų plyšiams sandarinti (angl. overseal banding):

Asfaltuotų kelių siūlėms užtaisyti:

Naujausia	informacija	internete	–	nufotografavus	kodą	mobiliuoju	telefonu,	mobiliojo		interneto	puslapyje	galima	matyti	naujausią	informaciją.	Reikalinga	speciali	mobiliojo	telefono	
programinė	įranga.	Skaičiuojami	tik	operatoriaus	taikomi	sujungimo	mokesčiai.

BORNIT®-Reparaturmörtel RE 30 / RE 50 - remontinis	skiedinys	–	greitai	
kietėjanti	3	komponentų	remontinė	masė,	kuria	transportas	gali	važiuoti	jau	
po	30	minučių	po	paklojimo.	

Sluoksnio storis iki 30 mm

Betoninių ir asfaltuotų paviršių sandūroms sandarinti:

Asfaltuotų kelių dangoms prijungti ir siūlėms užtaisyti:

BORNIT®-Reaktiv Asphalt 20 - reaguojantis	 asfaltas	 –	 reaguojantis,	 
sumaišius	 su	 vandeniu	 kietėjantis	 šaltas	 asfalto	 mišinys.	 Jį	 paklojus	
ir	 sutankinus,	 juo	 iš	 karto	 galima	 važiuoti.	 Pakartotinai	 sutankinti	 volu	 
nereikia.	 Puikiai	 tinka	 įvažiavimams,	 pėsčiųjų	 takams	 ir	 automobilių	 
statymo	aikštelėms	remontuoti.

Sluoksnio storis iki 10 mm

BORNIT®-Reaktiv Asphalt 40 / 80 - reaguojantis,	sumaišius	su	vandeniu	 
kietėjantis	 šaltas	 asfalto	 mišinys.	 Jį	 paklojus	 ir	 sutankinus,	 juo	 iš	 karto	 
galima	 važiuoti.	 Sluoksnio	 storis	 iki	 50	mm.	 Pakartotinai	 sutankinti	 volu	 
nereikia.	 Puikiai	 tinka	 įvažiavimams,	 pėsčiųjų	 takams	 ir	 automobilių	 
statymo	aikštelėms	remontuoti.

BORNIT®-Guss-Asphalt - karštai	 apdorojama	 remontinė	 masė.	 
Naudojama	 iki	 30	 mm	 storio	 sluoksniams	 kloti.	 Ant	 ataušusios	 dangos	 
galima	važiuoti	iš	karto.	Nereikia	papildomai	sutankinti	kelio	volu.

BORNIT®-Asphalt-Fix - daugiausiai	 iki	 50	 mm	 storio	 sluoksniu	 
klojamas	šaltas	mišinys,	kuris	turi	būti	papildomai	sutankinamas	kelio	volu.	
Sukietėjusios	 dangos	 savybės	 yra	 analogiškos	 kaip	 ir	 karštojo	 klojimo	
mišinio.

BORNIT®-Schlagloch-Ex - šaltai	 apdorojamas	 remontinis	 mišinys,	 skirtas	 
asfaltuotiems	 keliams.	 Papildomai	 reikia	 sutankinti	 kelio	 volu.	 Netinka	 naudoti	
automobilių	statymo	aikštelėms,	įvažiavimams,	pėsčiųjų	ir	dviračių	takams	tiesti.

išmuštų duobių taiSymaS

Asfaltuotoms ir betoninėms dangoms remontuoti:

Ilgą laiką išliekantis poveikis

Laikiniems, pigiems remonto darbams

Asfaltuotiems paviršiams remontuoti:

Sena Nauja


