
Vykstant cheminei reakcijai kietėjantis asfalto mišinys, skirtas gatvių, 
pėsčiųjų kelių, įvažų bei kiemų dangai remontuoti ir būklei palaikyti.

PRIVALUMAI

 Paklota ir sutankinta masė iš karto sukietėja, ir ja gali važiuoti transporto 
priemonės.

 Vykstant reakcijai su vandeniu ir ore esančia drėgme sukietėja per 1 parą.

 Mišinys naudojamas šaltas, nereikia maišyti. Galima naudoti net ir tada, kai 
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C.

 Skirta ilgalaikio remonto darbams atlikti, savybės panašios į karštai klojamų 
mišinių savybes.
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„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje.

BORNIT® –
Reaguojantis asfaltas  /  Reaktiv-AsphaltReaguojantis asfaltas  /  Reaktiv-AsphaltReaguojantis asfaltas  /  Reaktiv-Asphalt

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

„Bornit®“ reaguojantis asfaltas yra veikiant vandeniui kietėjanti remontinė medžiaga, kurią gali-
ma kloti bet kokios transporto apkrovos kategorijos gatvėse, kai klojamas sluoksnis yra nuo 5 iki 
20 mm (produktas „Reaktiv-Asphalt 20“) arba nuo 10 iki 50 mm (produktas „Reaktiv-Asphalt 50“). 
Sutankinus ir apibėrus smėlio skalda, remontuota vieta iš karto gali važiuoti transporto priemonės. 
„Bornit®“ reaguojantis asfaltas yra labai tvirtas, šio sukietėjusio mišinio tvirtumas yra toks pat kaip 
karštai klojamo mišinio. Jei reikia, reaguojančio asfalto sluoksnį galima dengti kitais sluoksniais. 
„Bornit®“ reaguojantį asfaltą galima perdirbti, jis nekenkia aplinkai, jo sudėtyje nėra lakių tirpiklių. 
Medžiagos sluoksnius galima kloti ir tuomet, kai aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

Nuo pagrindo reikia nuvalyti nešvarumus ir prie jo neprikibusius daiktus. Pagrindas turėtų būti sau-
sas, tačiau nieko neatsitiks, jei jis bus šiek tiek drėgnas.
Jeigu mišinys klojamas ant betono arba klojamas plonas mišinio sluoksnis, taip pat jei keliami ypat-
ingi reikalavimai sluoksnio ir jo kraštų sukibimui su pagrindu ir kitais sluoksniais, pagrindą arba seno 
pagrindo kraštus iš pradžių reikia gruntuoti „Bornit®“ klijais arba „Bornit®“ purškiamu bitumo gruntu 
„Fix“.
„Bornit®“ reaguojantį asfaltą reikia suberti ant pagrindo ir semtuvu arba mentele paskirstyti taip, 
kad sluoksnio viršus būtų šiek tiek aukščiau bendro asfalto sluoksnio.
Tada suformuotą sluoksnį gausiai palaistykite vandeniu. Jei klojate nedidelį plotą, mišinį pakanka 
sutankinti rankiniu tankintuvu, o jei dengiate didesnį plotą, reikės vibruojančios plokštės arba volo. 
Sutankintu „Bornit®“ reaguojančio asfalto sluoksniu iš karto gali važiuoti transporto priemonės. Prik-
lausomai nuo aplinkos sąlygų mišinys galutinai sukietėja tik po 24 valandų.  
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