BORNIT® –

Klojant kelius naudojamos medžiagos

Karštai liejama masė TL / Heiβvergussmasse TL
Tai yra polimerinėmis medžiagomis modiﬁkuota liejama bitumo masė, skirta
užpildyti siūlėms, kurių atsiranda transporto priemonių judėjimo keliuose,
dengtuose betonu ar asfaltu. Taip pat tinka naudoti sandarinant siūles aplink į
dangą montuojamus elementus.

PRIVALUMAI
Siūlėje esanti medžiaga sugeria didelės amplitudės poslinkius (25 % plyšio
pločio, kai temperatūra yra – 20 °C).
Medžiaga patikrinta oﬁcialių tarnybų ir suteiktas leidimas ją naudoti pagal „TL
bitFug 82“ ir „ZTV-Fug-StB 01“.
Nedidelės sąnaudos – vos 1,1 kg vienam plyšio tūrio litrui.
Neilga aušimo trukmė. Per ataušusią masę galima iš karto važiuoti.
Paprasta dirbti, nedidelės darbo sąnaudos.
Gerai sukimba su plyšio sienelėmis.
„Bornit®“ karštai liejamos masės TL pagrindinė sudedamoji dalis yra polimerine
medžiaga modiﬁkuotas bitumas, sudėtyje dar yra mineralinių užpildų ir organinių
priedų. Tai yra išlydoma masė, kuri liejama tik karšta. Naudojant šią masę galima
kompensuoti poslinkius, kurie sudaro iki 25 % plyšio pločio. Masės kokybė tikrinta
pagal „TL bit Fug 82“ ir „ZTV-Fug-StB 01“.
Paviršiuje išpjaunamas plyšys, kurio plotis neturi viršyti 2 cm. Po to išpjautą plyšį reikia išvalyti pučiant suslėgtą orą ir naudojant mašiną su šepečiu. Kad karštai liejama
masė sukibtų su plyšio sienelėmis, jas reikia ištepti „Bornit®“ sukibimą pagerinančiu
gruntu. Gruntą galima tepti teptuku arba purkšti purkštuvu. Masę galima lieti, kai
aplinkos temperatūra didesnė kaip +5 °C (jei būtina, kontaktinius paviršius reikia
pakaitinti karštą orą pučiančiu įrenginiu!).
Liejamą masę lydymo katile su maišykle ir termostatu reikia iš lėto įkaitinti iki
darbinės temperatūros, siekiančios maždaug 160 °C. Dėmesio: jei masė perkaitinama (temperatūra didesnė kaip 180 °C), ji suyra!
Galiausiai masė liejama tinkamai parinktu liejimo aparatu. Baigus lieti pirmąjį
sluoksnį nedelsiant liejamas papildomas, taip kompensuojant masės tūrio nuostolius, susidarančius pirmajam sluoksniui traukiantis (aušdama masė traukiasi).
Mes norėtume:
o Sulaukti jūsų skambučio.
o Gauti informaciją paštu.
o Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito
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„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje.

