
Labai lanksti sandarinimo juosta iš polimerinio bitumo, 
skirta sudaryti tvirtoms jungtims, kai gatvės 
remontuojamos, prižiūrimos ar tiesiamos naujai

PRIVALUMAI

 Darbinės siūlės formuojamos taip, kad ilgai lieka elastingos.

 Tvirtai sujungia lygiagrečias ir šonines kelio dangos juostas.

 Sudaro tvirtas jungtis su borto elementais ir vandens nutekėjimo latakais.

 Puikiai tinka sudarant jungtis su kanalizacijos dangčiais, hidrantų ir aklių 
kapomis
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„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje.

BORNIT® –
Siūlių juosta  / Fugenband

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

Nupjauti betono arba asfalto kraštai gruntuojami „Bornit®“ bitumo gruntu arba 
„Bornit®“ klijais. Pirminis sluoksnis turi visiškai išdžiūti – tik tuomet galima dengti 
kitus sluoksnius.
Patarimas: naudodami naująjį „Bornit®“ purškiamą bitumo gruntą „Fix“, paviršių nu-
gruntuosite greitai ir švariai. 
Tada siūlių juosta atskiriama nuo silikoninio popieriaus ir išvyniojama. Jei reikia, 
atpjaukite reikiamo ilgio juostos gabaliuką. Siūlių juosta propano dujų degikliu pri-
lydoma prie asfalto arba betono briaunos, paliekant 5 mm pločio išsikišimą. Klo-
jant karšto asfalto sluoksnį, bitumo juosta dėl aukštos mišinio temperatūros visiškai 
išlydoma ir taip sudaroma ilgai lankstumą išlaikanti siūlė.
„Bornit®“ siūlių juosta visiškai įterpiama į briaunos ir karšto asfalto sluoksnio 
struktūrą. 
Asfalto sluoksnį tankinant volu, kyšanti siūlės dalis įspaudžiama į formuojamą as-
falto paviršių. Susidaro tipiška T raidės formos struktūra.

Standartiniai matmenys   Siūlomi juostų storiai
25×08 mm     Asfaltas ir betonas – 10 mm.
30×08 mm 30×10 mm   Asfaltas ir asfaltas – 8 mm.
35×08 mm 35×10 mm       
40×08 mm 40×10 mm
  45×10 mm
  50×10 mm
Kiti dydžiai, pateikus prašymą.

Labai lanksti sandarinimo juosta iš polimerinio bitumo, 

 Darbinės siūlės formuojamos taip, kad ilgai lieka elastingos.

 Tvirtai sujungia lygiagrečias ir šonines kelio dangos juostas.

 Sudaro tvirtas jungtis su borto elementais ir vandens nutekėjimo latakais.

Naujiena!juosta dar lankstennė
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