
Inovacinis sprendimas, kai reikia formuoti tuščiavidurius bortelius. Polimerinėmis 
medžiagomis modifikuota, prilydoma bituminė sandarinimo juosta, skirta 
formuoti patikimiems borteliams ir kampinėms jungtims.

PRIVALUMAI

 Greitai ir patikimai sandarina tuščiavidurius bortelius prie pamatų arba po 
stogu.

 Juosta nepraleidžia vandens, ilgai išlieka elastinga, jei sujungiama su stora 
bitumo danga. Juostą galima prilydyti arba priklijuoti šaltą (savaiminio 
prilipimo principu).

 Priklijavus juostą, nereikia laukti, galima iš karto pradėti kitus darbus – vieta, 
kurioje klijuojama juosta, iš karto tampa tvirta ir sausa.

 Lengvai jungiama su sandarinimo medžiagomis sienose, kai sandarinimo 
plokštuma yra vertikali.
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„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje.

BORNIT® –
Trikampė juosta / Dreiecksband

Mes norėtume:
o Sulaukti jūsų skambučio.
o Gauti informaciją paštu.
o Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito.

NAUJA!

Dar geresnė sudėtis!

PRIVALUMAI AKIVAIZDŪS:

 Bituminę borteliams formuoti skirtą juostą reikiamoje vietoje paprastai ir                   
greitai galima prilydyti sandūroje. Sandūroje juosta susijungia net ir su prie 
mūro glaudžiamomis sulaikančios plėvės juostomis!

 Juostą galite supjaustyti taip, kaip jums reikia (galima lengvai panaudoti ir 
nupjautas juostos dalis).

 Kai prilydoma juosta sukietėja, ją iš karto galima dengti kokiu nors sluoksniu, 
t. y. nereikia laukti, kol medžiaga išdžius.

 Dėl praktiško trikampio profilio juostą galima tiksliai kloti kampuose, t. y. 
vietose, kuriose plokštumos susikerta 90 laipsnių kampu. Idealiai tinka nau-
doti tarp vertikalia ir horizontalia kryptimi išdėstytų izoliuojančių medžiagų 
sluoksnių. 

Kloti juostą labai paprasta:
1. Sandūrai sandarinti skirta juosta, padėta į 90 °kampu susikertančių plokštumų 
sandūrą, kaitinama tol, kol bitumas pradeda darytis takus. Juosta įspaudžiama į 
sandūrą. 
2.  Atvėsusią juostą reikia šiek tiek atlenkti atgal ir pakaitinti ją, degiklį stumiant tik 
pirmyn. Juostą tolygiai įspauskite į išsilydžiusį bitumą.
3. Galiausiai dar kartą pakaitinkite juostą iš viršaus. 
4.  Sandūra ilgam užpildyta lanksčia ir vandeniui nepralaidžia juosta.
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