
Mažas kibirėlis, kuriame yra tai, ko jums reikia!
Dviejų komponentų pluoštais sustiprinta remonto darbams atlikti 
naudojama bitumo pagrindu pagaminta masė, kurios sudėtyje nėra tirpiklių

PRIVALUMAI

 Skirta remontuoti storiems bitumo dangos sluoksniams ir statinių 
sandarinimo dangoms.

 Nepralaidi vandeniui, uždengia plyšius.

 Galima naudoti sandarinant mažus plotus tose vietose, kur pamatas liečiasi su 
žeme. Sandarinama nuo besikaupiančio ir besiskverbiančio vandens.

 Galima naudoti formuojant tuščiavidures sandūras pastogėse ir prie pamatų.

 Tinka naudoti klijuojant izoliuojančių medžiagų plokštes.
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„Bornit ®“ – garsus vardas statybų srityje.

BORNIT® –
Repabit

 Mažame 3 kg kibirėlyje esančią medžiagą ir miltelius visai nesunku sumaišyti 
glaistymo mentele.

 Medžiagų atliekos – jau praeitis. Jūs tausojate aplinką ir savo šeimos biudžetą.

 Bitumo emulsijos sudėtyje nėra tirpiklių, ji gerai sukimba su visais statybose 
įprastais pagrindais. 

 Sumaišius abu specialiuosius komponentus, medžiaga labai greitai kietėja, 
tampa nepralaidi vandeniui. Dėl šios priežasties produktas idealiai tinka 
atliekant visus sandarinimo ir remonto darbus.

DIRBTI NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ LABAI PAPRASTA:
1. Atidarykite indą ir iš viršutinės dalies išimkite miltelių pavidalo komponentą.

2. Miltelius supilkite į indą su pirmuoju komponentu ir stipriai išmaišykite.

3. Sumaišytą „Bornit® Repabit“ glaistymo mentele arba mūrininko mentele 
galima tepti maždaug 1 val., jei aplinkos temperatūra siekia +20 °C. Mažesnes 
detales, pavyzdžiui, angas, per kurias iš rūsio iškištas kabelis ar vamzdis, galima 

lengvai sandarinti ir be jokių siūlių sujungti su esamu pamato izoliacijos sluoksniu.

Pageidaujate išsamesnės informacijos?
Teiraukitės:

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

UAB „Merkerson LIT“
Mapų g. 3–7, Kaunas LT-44284
Tel. +370 37 203 322
Faks. +370 37 424 888
Mob. tel. +370 611 22 731
Email. office@merkerson.lt
www.merkerson.lt

UAB „Toner“
Raudondvario pl. 78,
Tel. +370 37 261 370
Faks. +370 37 261 389
Mob. tel. +370 698 46 
Email. kaunas@toner.l
www.toner.lt
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