
BORNIT 
®
 - „Nahtflex“ 

Nahtflex 

 

Labai elastinga bitumo masė, skirta pirminiam siūlių asfalte ir asfalto sandūrų apdorojimui 
 

Tausoja aplinką 

 

Sudėtyje nėra tirpiklių 

 

Techninės atmenos būklė: 2006 m. liepos 14 d. 

 

Savybės ir tipas BORNIT-Nahtflex yra tiksotropinė (tvirta, paviršiumi galima vaikščioti), iki –5 C šalčiui 

atspari bitumo masė, kurios sudėtyje nėra tirpiklių. Dėl to, kad medžiaga modifikuota 

specialia polimerine medžiaga, produktas labai lankstus, juo galima uždengti siūles ir 

plyšius. Naudojant šį produktą, prie siūlių pasiekiamas prisotinimas rišančiosiomis 

medžiagomis, kuris, pagal M SNAR (FGSV eV. atmena, išleista 1998 m.) reikalavimus 

prisideda prie siūlių sujungimų, sudarant galutines siūles, kai atliekami gatvių ir kelių 

tiesimo darbai. BORNIT-Nahtflex yra paruoštas naudoti ir dažniausiai reikiamose vietose 

paskleidžiamas mašina BORNIT – Flexomat. Be jokių problemų net ir ant vertikalių siūlių 

šonų galima kloti iki 5 mm storio medžiagos sluoksnius. Siūlių apdorojimo priemonės 

BORNIT – Nahtflex efektyvumą įrodė gręžimo šerdžių tyrimai, kuriuos  RAP-Stra patikros 

tarnyba specialiai atliko kritiniame temperatūrų intervale.  

 

Naudojimo sritys BORNIT-Nahtflex skirtas sudaryti lanksčias ir ilgalaikes siūles, kai asfalto mišinys klojamas 

juostomis (tiek tuomet, kai „šaltas“ mišinys klojamas ant „šalto“ pagrindo, tiek ir tuomet, kai 

mišinys ir pagrindas yra „karšti“), taip pat priemonė naudojama ir ten, kur asfalto paviršius 

liečiasi su statybinėmis medžiagomis netolygiu paviršiumi (bortą sudarančiais elementais, 

frezuotomis briaunomis, įmontuojamais elementais iš betono ir pan.). Pagrindinės priemonės 

naudojimo sritys yra pirminis vidurinių siūlių briaunų apdorojimas mašininiu būdu bei 

jungčių sudarymas, papildomai klojant karšto asfalto mišinio plotus. Produktą galima 

naudoti ir siekiant padidinti siūlių lankstumą arba jas priklijuoti prie pagrindo, taip pat 

jungiant elementus, kai atliekami asfalto dangos remonto darbai. 

 Apdorojant išpjauto asfalto briaunas, siūloma naudoti BORNIT – juostą siūlėms užpildyti! 

 

Produkto privalumai iki 55 mm storio produkto sluoksnis tvirtai likosi ant viršutinės siūlės briaunos 

 Produktą galima naudoti ir laikyti iki -5 °C temperatūros 

 Labai lanksti, elastinga ir atsistatanti medžiaga, perdengia plyšius 

 Galima kloti mašininiu būdu, taupant lėšas ir laiką 

 Sudėtyje nėra tirpiklių, todėl tausoja aplinką; medžiaga beveik bekvapė 

 

Trumpa forma pateikiami Tipas    polimerine medžiaga modifikuota bitumo masė 

duomenys apie produktą Pagrindas   kaučiuko lateksas, bitumo emulsija 

   Tirpikliai   nėra 

   Spalva    juoda 

   Tankis    maždaug 0,98 g/cm
3
 

   Istįsa iki trūkimo metu (traukiant 370% (MPA Dresden patikros protokolas) 

   laisvąją medžiagos plėvelę) 

   Konsistencija   klampiai taki, tiksotropinė medžiaga 

   Tepama    BORNIT-Flexomat, teptuku, glaistymui skirta mentele 

   Apdorojimo temperatūra  ne žemesnė nei –5 C 

   Laikymas   ne žemesnėje nei –5 C temperatūroje 

Galima laikyti originaliuose uždarytuose induose ne mažiau kaip 6 

mėnesius 

Valymas medžiagai nesukietėjus – vandeniu, sukietėjus – 

BORNIT bitumo valikliu 

Sveikatai pavojingos medžiagos pagal  

Darbinių medžiagų nuorodą nėra 

Pavojingumo klasė pagal  

VbF ir ADR  nenustatyta 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 



Apdorojimas Visi paviršiai, ant kurių norima tepti medžiagą BORNIT – Nahtflex, turi būti tvirti, švarūs, 

nedulkėti ir neapšalę, ant jų negali būti riebalų ar tepalo likučių. Produktas gerai sukimba su 

šiek tiek drėgnais (ne šlapiais !) paviršiais. BORNIT – Nahtflex tepamas prieš pat klojant 

besiribojantį karšto asfalto mišinio sluoksnį.  

 

 BORNIT – Nahtflex sukurtas tam, kad jį ant tiesių ir ilgų siūlių briaunų galima būtų tepti 

mašininiu būdu, naudojant specialiai tuo tikslu sukurtą prietaisą BORNIT – Flexomat.  

 Priklausomai nuo greičio, kuriuo produktas tepamas (stūmos greičio), ir nustatytos prietaise 

esančio vožtuvo padėties, galima keisti ant siūles briaunos tepamo sluoksnio storį. Įskaitant 

ir visus pagalbinius darbus, naudojantis minėtu prietaisu galima pasiekti maždaug 500 m 

medžiagos tepimo greitį.  

 Techninius minėto prietaiso dokumentus reikia užsisakyti atskirai! 

 

 BORNIT – Nahtflex galima tepti ir kitais tinkamai prietaisais, taip pat (jei reikia tepti 

nedidelio ilgio siūles) tai galima daryti ir rankiniu būdu, naudojant teptuką arba glaistyklę.  

 Tepant priemonę, visą siūlių briaunų arba priglundančių plokštumų aukštį reikia tolygiai 

padengti maždaug 4-5 mm storio medžiagos sluoksniu. Ypač kruopščiai reikia padengti zoną 

ties viršutine plyšio briauna. 

 

 Karštos asfalto masės intarpą galima kloti tuoj pat po to, kai siūlės baigiamos tepti BORNIT 

– Nahtflex; šį darbą būtina atlikti tą pačią darbo dieną, kai siūlės buvo išteptos  priemone 

BORNIT – Nahtflex. 

 

 Dirbti su medžiaga galima tol, kol aplinkos temperatūra nekrenta žemiau - 5C, jei ant 

pagrindo nėra ledo. Pradarytus indus reikia uždaryti, kaip prisipilate reikiamą medžiagos 

kiekį. 

 

Sąnaudos maždaug 0,35 l/lfm, kai siūlės briaunos aukštis (dengiamo sluoksnio storis) siekia 4 cm 

 

Laikymas originaliuose uždarytuose induose galima laikyti maždaug 6 mėnesius. Galima laikyti, kol 

aplinkos temperatūra nekrenta žemiau - 5C. 

 

Šalinimas Perdirbti galima tik visiškai tuščius, išvalytus indus. Medžiagos likučius galima šalinti pagal 

atliekų kodą Nr. 080403 (su vandeniu maišomų klijų ir sandarinimo medžiagų atliekos). 

 

Pastaba Ši atmena pakeičia visą iki tol buvusią techninę informaciją apie produktą. Senoji 

informacija nustoja galios. Šioje atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis 

naujausiais naudojimo technikos pasiekimais. Vis dėlto prašome atsižvelgti į tai, kad 

priklausomai nuo statinio būklės, gali tekti nukrypti nuo atmenoje siūlomo darbo metodo. Jei 

atskira sutartimi nesutarta kitaip, visa atmenoje pateikiama informacija laikoma 

neįpareigojančia ir todėl aprašytosios produkto savybės nelaikomos sutartomis savybėmis.  

Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šioje atmenoje pateikiamą informaciją. Mes siūlome 

jums pasidomėti bet kokiais informacijos pakitimais mūsų interneto tinklapyje 

www.bornit.de. 

 

Tiekimo forma 25 l statinė  18 statinių paletėje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 

http://www.bornit.de/

