
 

BORNIT® 

Ant bėgių liejama masė 
Ant bėgių liejama masė, aprūpinta sintetinėmis medžiagomis 

BORNIT  

 
BORNIT gamykla 

Aschenborn GmbH 

Reichenbacher Straβe 117 

08056 Zwickau 

 

Nepriklausoma kokybės 
kontrolė 

Techninės atmintinės data: 2015 m. birželio 17 d. 

 

Rūšis ir savybės: BORNIT® - ant bėgių liejama masė S pagaminta iš polimerais modifikuoto 

bitumo bei mineralinių ir itin elastingų specialių užpildymo medžiagų. Tai 

yra užpilama, karštu būdu apdorotina liejama masė, pasižyminti dideliu 

elastingumu ir geru atsparumu vibracijai.  

BORNIT® - ant bėgių liejama masė taip pat pasižymi geru prilipimu prie 

pagrindo, dideliu atsparumu šilumai ir šalčiui, nepralaidumu vandeniui, 

atsparumu nusidėvėjimui bei nejautrumu vandeniui ir ant kelių barstomai 

druskai. 

Kokybė atitinka ZTV Fug-StB (papildomos techninės sutarties sąlygos ir 

direktyvos dėl siūlių eismo zonose) 01 , patikrinta pagal TL Fug-StB 

(techninės tiekimo sąlygos dėl siūlių užpildymo medžiagų) 01. 

Pritaikymo sritys: BORNIT® - ant bėgių liejama masė S yra skirta lankstaus ir svyravimus 

slopinančio sujungimo tarp tramvajų  bėgių dangos ir važiuojamosios dalies 

dangos bei statybos ir kelių tiesimo laikinų konstrukcijų betoninių dalių 

jungiamųjų siūlių, kurias veikia vibracinė apkrova, sandarinimui. 

Trumpa 

informacijos apie 

produktą apžvalga 

Rūšis 

Pagrindas 

Spalva 

Tankis prie 20 º 

Konsistencija 

Užpylimas atliekamas 

Išsilydimo temperatūra 

Apdorojimo temperatūra 

Suminkštėjimo temperatūra 

pagal žiedo ir rutulio metodą 

Polinkis išsisluoksniuoti  

Formos atsparumas 

deformacijai šilumoje  

(45º C, 24 valandos) 

Atsparumas šalčiui 

(bandymas su rutuliu 4 

rutuliai, 5 m, -20 º C) 

Išsitempimas prie -20 º C  (0,2 

mm/s po 6 minutes) 

Tekėjimo ilgis ( 60 º C, 5 

valandos) 

Tinkamumas sandėliavimui 

Sandėliavimas 

 

GISBAU produkto kodas 

bituminė ant bėgių liejama medžiaga 

polimerais modifikuotas bitumas 

juoda 

apie 1,3 g/cm 3 

po pakaitinimo tinka liejimui 

specialiu liejimo indu 

daugiausiai 180 º C 

apie 160-180 º C 

 

> 85º C 

<3,0 sv.% 

 

<6,5 

 

 

3 iš 4 

 

>2 mm 

 

<5 mm 

 

Originaliose uždarose talpose 12 mėnesių 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir 

drėgmės 

BBP  

 

 

        BORNIT® - stiprus ženklas statyboms 

 



 

Apdorojimas Sujungimo siūlės turi būti sausos ir švarios. Alyvos ir riebalų likučius bei  

apnašas reikia nuvalyti. Siūles reikia prapūsti suspaustu oru. Prieš atliekant 

liejimo procedūrą, siūlių šonus būtinai reikia apdoroti BORNIT® 

sukimbančiu gruntu. Nuo talpos reikia pašalinti liejimo masės likučius, 

liejimo masę supilstyti į specialiai liejimui skirtus indus.  

Privaloma laikytis maksimalios 180ºC liejimo temperatūros, masę nuolat 

maišyti maišytuvu, kad neperkaistų ir nenusėstų. Išlydyti tik tiek, kiek 

numatyta tai dienai, nes užpylus per daug masės, gali pasikeisti jos savybės. 

Užklupus lietui, liejimo procedūrą reikia nutraukti! 

Vartojimas Apie 1,3 kg/l siūlių turinio 

BORNIT® - sukibimo grunto suvartojimas sudaro 4 % liejimo masės.  

Sandėliavimas Produktą galima laikyti 12 mėnesių. Kartotines dėžes reikia saugoti nuo 

saulės spindulių ir drėgmės! 

Utilizavimas Perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas talpas. Medžiagos likučiai gali 

būti utilizuojami pagal AVV-ASN (Atliekų sąrašo reglamentą): 170302 

(Bitumo mišiniai, išskyrus nurodytus 170301 kategorijoje) 

Pastaba Ši atmintinė pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. 

Todėl sena informacija nebegalioja. Duomenys yra surinkti pagal naujausias 

pritaikymo technikos žinias. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai 

nuo statybos objekto būklės, gali pasitaikyti nukrypimų nuo darbo metodo, 

kuris siūlomas atmintinėje. Jei atskirose sutartyse nėra suderinta kitaip, visa 

atmintinėje pateikta informacija yra neįpareigojanti ir nepateikia suderintos 

produkto struktūros (kokybės). Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu 

atlikti pakeitimus. Rekomenduojame ieškoti informacijos apie pakeitimus 

mūsų internetiniame tinklalapyje www.bornit.de. 

Pristatymo forma 15 kg dėžės....................................64 dėžės vienai paletei 

30 kg dėžės....................................36 dėžės vienai paletei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BORNIT® - stiprus ženklas statyboms 

 

UAB “Construction trade” 

Adresas: Technikos g. 9 

Kaunas  

Tel. +370 698 46873 

www.constructiontrade.lt 

http://www.bornit.de/

