
BORNIT ® - „Fundamentgrund“ 

Pamato gruntas 

 

Greitai džiūvantis pirminis bitumo emulsijos gruntas 
 

Tausoja aplinką 

 

Sudėtyje nėra tirpiklių 

 

Techninės atmenos būklė: 2005 m. balandžio 26 d. 

 

Savybės ir tipas BORNIT – pamato gruntas yra pirminis labai greitai džiūvantis gruntas, kurį galima ir tepti, 

ir purkšti. Pagamintas iš polimerais modifikuotos bitumo emulsijos, kurioje nėra tirpiklių. 

 

Naudojimo sritys BORNIT – pamato gruntas naudojamas kaip sukibimą gerinanti priemonė, t.y. pirminis 

gruntas. Juo apdorojamas pagrindas, prieš tepant ant jo bet kurią vieno komponento ar dviejų 

komponentų BORNIT bituminę dangą (pamato sandarinimo medžiagą, bituminę 

sandarinančią medžiagą, profesionalią sandarinimo masę) arba emulsines dangas BORNIT – 

skystą, plėvelę sudarančią priemonę ir BORNIT – Unibt. 

 BORNIT – pamato gruntas gerai sukimba su betonu, mūru, tinku ir kitais statybose įprastais 

paviršiais.  

 BORNIT – pamato gruntą (pirminį bitumo gruntą be tirpiklių) galima naudoti prieš klojant 

prilydomas juostas (pavyzdžiui, sandarinant pagrindus). 

 

Jūsų privalumai * medžiaga išdžiūva per kelias minutes, todėl negaištamas laikas ir kiti darbai gali būti 

pradedami labai greitai 

 * gerai įsigeria į pagrindą ir suriša dulkes 

 * labai skysta medžiaga, storas sluoksnis džiūsta optimaliai 

 * paprasta dirbti, nes medžiaga iš karto paruošta naudoti 

 * tausoja aplinką, nes sudėtyje nėra tirpiklių 

 * naudojamas universaliai, todėl yra daugybė naudojimo galimybių 

 * taupo lėšas, nes dirbant šia medžiaga nereikia daug prietaisų, sunaudojama nedaug 

medžiagų, įdedama nedaug darbo 

 
Trumpa forma pateikiami Tipas   bitumo emulsija 

duomenys apie produktą Pagrindas   bitumas, papildomos medžiagos 

   Tirpiklis   vanduo 

   Spalva   rusvai juoda 

   Tankis esant 20 C  1,00 g/cm3 

 Konsistencija  skystai taki medžiaga 

 Tepama   galima purkšti purkštuvu, nenaudojančiu oro, tepti teptuku,  

šepečiu, voleliu 

   Ištekėjimas pagal DIN  22 – 27 sekundės 

ISO 2431 3 mm tūta, 23 C 

Bitumo koncentracija maždaug 20% 

Laikymas  medžiaga neatspari šalčiui! 

Galima laikyti  originaliuose uždarytuose induose – ne mažiau 6 mėnesių 

Valymas nesukietėjusią medžiagą galima valyti vandeniu, o kai ji išdžiūva 

– BORNIT bitumo valikliu. 

Pavojingumo klasė pagal  

VbF ir ADR nenustatyta 

 

Pagrindas Pagrindas turi būti švarus, ant jo negali būti tepalo ar riebalų. Prieš tepant ar purškiant 

medžiagą, reikia pritvirtinti nepritvirtintas sudėtines dalis, pataisyti vietas, kurioje betonas ir 

tinkas nėra kokybiški, užglaistyti plyšius ir skyles. 

 

Apdorojimas BORNIT – pamato gruntą galima tepti tik tuomet, kai išorės oro ir objekto temperatūra 

siekia +5 C ar daugiau. Produktas paruoštas naudoti. Jei reikia, trumpai pamaišykite. 

 

Sąnaudos maždaug 0,2 l/m2 (priklausomai nuo pagrindo gebos gerti drėgmę, sąnaudos gali būti arba didesnės, 

arba mažesnės). 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 



Laikymas BORNIT – pamato gruntą reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti temperatūros, viršijančios 

+ 30 C bei tiesioginių saulės spindulių. Originaliuose uždarytuose induose produktą galima saugoti ne 

mažiau kaip 6 mėnesius. 

 

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  5 l kibirėlis   75 kibirėliai paletėje 

   10 l kibiras   45 kibirai paletėje 

   25 l statinė   18 statinių paletėje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORNIT® - Stiprus ženklas statyboms 

http://www.bornit.de/

