
BORNIT®-
Modulis sandūroms formuoti 
Skirtas naudoti kartu su naujuoju įrenginiu
„BORNIT® Flexomat 3.0“

Pakeistos bitumo emulsijos su specialiais užpildais, 
skirtos patikimai sandarinti aukščiau esančias sandūras 
bei papildomai apdoroti pagrindo, jungiančiuosius ir 
dengiančiuosius sluoksnius, atliekant eismo juostų 
sutvirtinimo darbus.
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Pasirinkę šį gaminį, galėsite  
naudotis šiais privalumais:

Medžiagos naudojamos be papildomo paruošimo; 
galima dirbti su šaltomis medžiagomis.

Darbas vyksta greitai (iki 600 bėginių metrų per 
valandą), kai naudojamas įrenginys „BORNIT® 
Flexomat 3.0“ ir modulis sandūroms formuoti.

Patikimai uždengiamos sandūrų poros.

Rišančiosios medžiagos kaupiasi siūlių zonoje, kai 
apdorojamos siūlės pagrindo, jungiančiuosiuose ir 
dengiančiuosiuose sluoksniuose.

Rankiniu prietaisu galima dirbti tiek dideliuose, tiek 
ir mažuose objektuose.

Dėl tiksotropinių medžiagų savybių nesunku 
vieno darbo ciklo metu padengti 40 g/cm/ metrui 
medžiagos.

BORNIT® - stiprus statybos prekių ženklas.



www.bornit.com
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Mes norime, kad:
O paskambinti
O Informacija paštu
O dėl išorės tarnybos vizito

Adresas / antspaudas

Kontaktai / pratęsimo numeris:

Jūsų užsakymas:

BORNIT® sandūrų sandarinimo medžiaga
Naudojant „BORNIT® Flexomat 3.0“ ir modulį sandūroms formuoti,  
nebrangu ir efektyvu dirbti su medžiagomis „BORNIT® Randdicht“ ir 
„BORNIT® Randflex“.

 Patikimai sandarinamos ir nuo iš šono besiskverbiančio vandens 
 apsaugomos aukščiau esančios sandūros.
 Net ir ant šiek tiek drėgnų paviršių nesunku kiekvieną bėginį asfalto  
 paviršiaus metrą padengti 40 g medžiagos kiekvienam asfalto storio  
 centimetrui.

BORNIT® Nahtbehandlung
Skirtas apdoroti sandūras pagrindo, jungiančiuosiuose ir 
dengiančiuosiuose sluoksniuose. 
Naudojant „BORNIT® Flexomat 3.0“ ir modulį sandūroms 
formuoti, nebrangu ir efektyvu dirbti su medžiaga „BOR-
NIT® Nahtflex“.

 Vieno darbo ciklo metu galima padengti iki 40 cm  
 pločio sandūrą rišikliu.
 Net ir ant šiek tiek drėgnų paviršių nesunku kiekvieną  
 bėginį asfalto paviršiaus metrą padengti 40 g  
 medžiagos kiekvienam asfalto storio centimetrui.

BORNIT® - stiprus statybos prekių ženklas.
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