BORNIT ® - „Fertigschlaemme“
Naudojimui paruošta masė
Masė, skirta uždengti atvirų asfalto dangų poras
Tausoja aplinką
Sudėtyje nėra tirpiklių
Techninės atmenos būklė: 1999 m. rugpjūčio 30 d.
Savybės ir tipas

BORNIT – naudojimui paruošta masė pagaminta pagrindu imant polimeru modifikuotą
bitumo emulsiją ir pridėjus į ją mineralinių priedų. BORNIT – naudojimui paruoštos masės
sudėtyje nėra tirpiklių, todėl naudojant ją tausojama aplinka.

Naudojimo sritys

BORNIT – naudojimui paruošta masė naudojama uždengti atvirų asfalto dangų poras, kai
šios dangos paklotos ant kelių, stovėjimo aikštelėse, aikštėse, pėsčiųjų takuose bei dviračių
takeliuose. Taip pat ši priemonė skirta užpildyti susidėvėjusius bitumo turinčius sluoksnius.

Apdorojimas

Prieš tepant BORNIT – naudojimui paruoštą masę, pagrindą reikia švariai nušluoti.
Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas, bet ne šlapias. Visus prie paviršiaus nepritvirtintus
daiktus reikia pašalinti. Kontaktinis paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, ant jo negali būti
jokių medžiagų, kurios galėtų atskirti du sluoksnius (pavyzdžiui, tepalų, kuro, dažų likučių,
cemento skiedinio ir pan.). Išdaužytas vietas arba kiaurymes reikia užtaisyti BORNIT – šaltu
mišiniu arba BORNIT – remontiniu skiediniu RE 50. Senas dangas patartina apdoroti 0,1 –
0,3 l/m2 BORNIT – sukibimą pagerinančia priemone. Jei dangos yra naujos, papildomo
apdorojimo atlikti nereikia.
Dėl to, kad atskirų naudoti paruoštos masės komponentų tankiai gali labai skirtis, laikant
priemonę sandėlyje arba ją transportuojant neįmanoma išvengti nusėdimo reiškinio. Dėl šios
priežasties, prieš naudojant, masę reikia gerai išmaišyti (mašininiu būdu arba maišykle). Tai
padarius, BORNIT – naudojimui paruoštą masę apdoroti bus nesunku.
Paviršius homogenine medžiaga dengiamas naudojant guminę mentelę glaistui tepti arba
minkštą šluotą. Užtepus medžiagą, paviršius tampa kibus, atsparus nusidėvėjimui, jo poros
uždengiamos. Užtepus masę, paviršių galima pabarstyti kokybišku skaldytu smėliu. Norint
tepti minėtą medžiagą, reikia sulaukti tinkamo oro, paviršiaus temperatūra taip pat turi viršyti
+5 C. Jei matote, kad neužilgo ims lyti, arba jei lietus užsitęsė, darbų nepradėkite. Dangą
bet kada galima papildomai apdoroti arba atnaujinti.

Sąnaudos

Dengiant poras:
Dengiant paviršių:

maždaug 0,8 kg/m2
maždaug 1,5 kg/m2, priklausomai nuo pagrindo

Didžiausias sluoksnio storis: maždaug 0,5 mm (reikėtų stengtis nekloti storesnio medžiagos
sluoksnio!)
Laikymas

Produktą galima laikyti mažiausiai 6 mėnesius. Laikant produktas negali užšalti!

Šalinimas

Perdirbti galima tik visiškai tuščius, išvalytus indus. Medžiagos likučius galima šalinti pagal
atliekų kodą Nr. 170302 (asfaltas, kurio sudėtyje nėra dervų).

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms

Pastaba

Ši atmena pakeičia visą iki tol buvusią techninę informaciją apie produktą.
Atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis naujausiais naudojimo technikos
pasiekimais. Vis dėlto priklausomai nuo statinio būklės, gali tekti nuspręsti, kokį darbo
metodą pasirinkti. Taip pat reikia atsižvelgti į statybų situacijos lemiamus ypatingus atvejus.
Pateikti duomenys nelaikomi pagrindu teisinei atsakomybei.

Tiekimo formos

30 kg statinė

paletėje 18 statinių

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms

