
Vertimas iš vokiečių kalbos 

 

„Bornit ® Randflex“ 

Elastinga sandūrų sandarinimo masė 
Polimerais pakeista bitumo masė, skirta elastingu sluoksniu pripildyti aukščiau esančių eismo 

juostų (asfalto dangų) sandūras 

 
     

 
Techninio lapo sudarymo data ir būklė: 2013 m. kovo 25 d. 

 

Tipas ir savybės „Bornit®“ elastinga sandūrų sandarinimo masė (toliau tekste – „Bornit ® 
Randflex“) yra elastinga, polimerinėmis medžiagomis pakeista bitumo emulsija su 

specialiais užpildais, skirta patikimai sandarinti aukščiau esančias eismo juostų dangos 

sandūras, atliekant eismo juostų sutvirtinimo darbus. 

Sustingusi masė yra atspari UV spindulių ir orų kaitos poveikiui. Gaminys, kurio 

sudėtyje nėra tirpiklių, išdžiūvęs sudaro tąsią ir elastingą sandūrų sandarinimo siūlę ir 

saugo ją nuo besiskverbiančio paviršinio vandens. Dėl to, kad medžiaga pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis (medžiaga tvirta, kai ją veikia išorinė apkrova), vieno darbo 

ciklo metu galima nesunkiai formuoti didesnio storio sluoksnius, kad būtų pasiektas 

ZTV-Asphalt StB 07 normoje reikalaujamas 40 g/cm sluoksnio storis kiekvienam 

metrui. 

. 

Naudojimo vietos  „Bornit ® Randflex“ naudojamas siekiant apsaugoti asfalto sluoksnį nuo iš šono į jį 

patenkančio vandens. Masė purškiama šaltuoju būdu. Siekiant išvengti kompaktiško 

asfalto mišinio pažeidimo, esant vienpusiam asfalto sluoksnio posvyriui, bitumo mase 

tepama viena sandūros pusė, o esant deformacijoms, tepamos abi sandūros pusės. 

„Bornit ® Randflex“ puikiai prikimba prie vertikalių ir horizontalių paviršių, net ir 

esant dideliam masės sluoksnio storiui. Smulkūs įtrūkimai, atviros poros ir pan. 

uždengiami klampiai takia medžiaga, formuojant elastingą sluoksnį. Siekiant sutaupyti 

laiko ir lėšų, medžiaga efektyviai mašininiu būdu dengiama naudojant „Bornit ® 

Flexomat“ kartu su moduliu „Sandūros“. Dengiamas visas sandūros plotas. Tokiu būdu 

vienas darbuotojas per valandą gali padengti maždaug 600 m asfalto sandūrų ilgio.  

 

Privalumai  Labai elastinga masė, uždengia įtrūkimus, gerai sukimba su pagrindu. 

Galima dirbti su šalta mase, ji paruošta naudoti. 

  Išdžiūvusi medžiaga patikimai uždengia visas sandūros zonoje esančias poras.  

  Medžiaga tausoja aplinką, nes sudėtyje nėra tirpiklių. 

 

Duomenys apie Tipas  Polimerinėmis medžiagomis pakeista bitumo  

gaminį trumpai    emulsija 

  Pagrindas  Kačiuko lateksas, bitumo emulsija 

  Tirpiklis  Nėra 

  Spalva  Juoda 

Tankis  maždaug 1,20 g/cm
3
 

Atsparumas karščiui maždaug + 100 º pagal AIB 

Tirštumas  Klampiai taki, tiksotropinė medžiaga 

Dengimo metodas „Bornit ® Flexomat“ kartu su moduliu „Sandūros“ 

Temperatūra, kuriai esant galima dirbti 

  Nuo +5 ºC iki +35 ºC 

Laikymo sąlygos Kontroliuojamos temperatūros sąlygomis temperatūra 

negali kristi žemiau +5 ºC. Gaminys neatsparus šalčiui 

Galima laikyti Originaliose, uždarytose dėžėse ne trumpiau kaip 6 

mėn. 

Valymas Nesukietėjusi masė valoma vandeniu, sukietėjusi – 

„Bornit ®“ bitumo valikliu arba „Bornit ® 

MultiClean“ 

Skiedimas Vandeniu 

Sveikatai pavojingos medžiagos Nėra pavojingų medžiagų 

pagal Darbinių medžiagų direktyvą 

Pavojaus klasė pagal VbF ir ARD Nėra pavojaus 

GISBAU gaminio kodas BBP 10 



Pagrindas Bet koks pagrindas, ant kurio naudojamas gaminys, turi būti sausas, švarus, ant jo negali 

būti jokių sukibimą bloginančių medžiagų (pavyzdžiui, tepalo, riebalų ir pan.). Paviršius 

gali būti šiek tiek drėgnas, bet ne šlapias. 

 

Darbas su medžiaga Sandūras reikia sandarinti, kai temperatūra viršija +5 ºC ir numatomi ilgalaikiai sausi 

orai. 

  Darbas su mašina: 

Naudojant įrenginį „Bornit ® Flexomat“ kartu su moduliu „Sandūros“, galima labai 

greitai ir efektyviai padengti dideles sandūrų atkarpas mase „Bornit ® Randflex“. 

Naudojant slėgį, medžiaga suskystinama ir per purškimo tūtą, prijungtą prie purškimo 

svirties, įpurškiama giliai į sandūros pagrindo poras. Tuo pačiu metu medžiaga tolygiai 

paskirstoma ant pagrindo reikiamu sluoksnio storiu.  

Pastaba: atsižvelgiant į esamas sąlygas, medžiaga gali visiškai išdžiūti ir ilgiau nei po 

vienos dienos. Tai dažniausiai priklauso nuo oro sąlygų ir masės sluoksnio storio. Vis 

dėlto per gana greitai (per maždaug 15 minučių) ant masės „Bornit ® Randdicht“ 

susidaro plonas nuo lietaus apsaugantis sluoksnis, todėl vėliau lyjantis lietus nebeturi 

neigiamo poveikio masei kietėjant. Esant šaltam arba drėgnam orui, džiūvimo trukmė 

pailgėja.  

 

Sąnaudos Naudojant plotuose su posvyriu: 
 Mažiausiai 50 g/cm sluoksnio storio ir ilginiam metrui arba mažiausiai 0,5 kg/lfd, esant 

10 cm purškimo pločiui. Tai atitinka ZTV Asphalt 07 normoje reikalaujamą sluoksnio 

storį, lygų 40 g/cm.  

 Naudojant horizontaliuose plotuose: 

 Dengiant sluoksniai, kurių plotis 10 cm, mažiausiai 190 g/m (ilginiam metrui), atitinka 

ZTV Asphalt 07 normoje reikalaujamus 150 g kiekvienam ilginiam metrui. 

 

Laikymas Originaliuose, uždarytuose induose gaminį galima laikyti maždaug 6 mėnesius. 

Saugokite nuo šalčio! 

 

Šalinimas Perdirbami tik visiškai tušti indai. Medžiagos atliekas leidžiama šalinti tik pagal AVV-

ASN: 080410 normų (Klijų ir sandarinimo masių atliekos arba atliekos, patenkančios į 

080409 grupę) reikalavimus. 

Pastabos Šis duomenų lapas pakeičia bet kokią kitą anksčiau išleistą informaciją apie gaminį, 

todėl ankstesnė informacija nuo šiol netenka galios. Duomenys surinkti remiantis 

naujausia taikomosios technikos būkle. Prašome atsižvelgti į tai, kad pagal objekto 

būklę gali prireikti pakeisti aprašytų darbų eigą. Jei kitaip nenumatyta sutartimi, visa 

šiame informaciniame lape pateikta informacija laikoma neįpareigojančia ir dėl to 

nelaikytina sutartomis gaminio savybėmis. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti 

šiame informaciniame lape pateiktą informaciją. Siūlome jums sekti informaciją apie 

pakeitimus mūsų interneto puslapyje www.bornit.de. 

 

Tiekiama 30 kg kibiruose  18 kibirų padėkle. 

 

   

http://www.bornit.de/

