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Kationinė bituminė emulsija C60B4-REP

purškimo procesui

Klampumas 15-70 s (3)

Sukibimas > 75 % (2)

Trapumas 110-195 (4)

Pavojingos medžiagos NPD 

RIŠIKLIO ATSISTATYMO NUSTATYMAI:
Konsistencijos įsiskverbimas vidutinėje 
naudojimo temperatūroje 25 °C ≤ 220x0,1mm (5) 

Konsistencia padidėjusioje darbinėje 
temperatūroje, Žiedo ir rutulio metodas > 35°C (8)

STABILIZUOTO RIŠIKLIO NUSTATYMAI PIRMOJE FAZĖJE:

Konsistencijos įsiskverbimas vidutinėje 
naudojimo temperatūroje 25 °C DS (0,1mm) (1) 

Konsistencia padidėjusioje darbinėje 
temperatūroje, Žiedo ir rutulio metodas DS (°C) (1) 

STABILIZUOTO RIŠIKLIO NUSTATYMAI ANTROJE FAZĖJE:

Konsistencijos įsiskverbimas vidutinėje 
naudojimo temperatūroje 25 °C DS (0,1mm) (1) 

Konsistencia padidėjusioje darbinėje 
temperatūroje, Žiedo ir rutulio metodas DS (°C) (1) 

Tipas ir charakteristikos BBOORRNNIITT
®®
--BBiittuummeenneemmuullssiioonn  CC6600BB44--RREEPP  yra nestabili, katijoninė bitumo emulsija, 

greitai besiskverbianti ir besitvirtinanti sąlytyje su smulkiu smėliu. BORNIT® bitumo 
emulsija C60B4-REP neturi tirpiklių ir atitinka
TL BE- StB 15.

Taikymo sritys BORNIT® bitumo emulsija C60B4-REP tinka asfalto paviršių remonto darbams. Emulsija 
turi būti tolygiai užtepta ant apdorojamo paviršiaus (purškiama) ir, atsižvelgiant į naudojimą, 
nedelsiant apibarstoma tinkamu smulkiu smėliu.



Produkto
duomenys

Tipas
Bazė
Rišiklis
Spalva
Tankis esant 20 ° C
Konsistencija
Darbas
Rišiklio kiekis
Laikymas
Tinamumo laikas
GISBAU- produkto 
kodas

Kationinė, bituminė emulsija
Bitumas, vanduo
Kelių bitumas
Ruda
1,10 g/cm³ 
Skystas, homogeniškas
Purškiamas arba tepamas
58- 62 %
jautrus šalčiui!
4 savaites originaliose uždarose pakuotėse 
BBP 10

Apdorojimas Apdirbamas paviršius turi būti švarus ir be dulkių. Jis gali būti drėgnas, bet ne šlapias.

Lauko bei paviršiaus temperatūra: ne mažiau kaip 5 ° C
Apdorojimo temperatūra: ne mažiau kaip 40 ° C - maks. 60 ° C

Baigus darbą rekomenduojama ištuštinti visas talpas ir išvalyti įrangą, kitu atvėju gali 
užsikimšti purkštuvo antgaliai ir žarnos. Ilgesnį atstumą transportuojama emulsija turėtų 
būti laikoma pilnose talpyklose.

Valymui taikomos atitinkamos gamintojo technologijos ir taisyklės. BORNIT
®
-

Bitumenemulsion C60B4-REP   negalima maišyti su kitų pavadinimų ir kitų gamintojų 
bitumo emulsijomis. 

Išeiga 1,4...2,2 kg / m²; priklausomai nuo paviršiaus ir paviršiaus apdorojimo

kai naudojamas smulkus smėlis:
Granuliacija 2/5 mm
Granuliacija 5/8 mm

apytiklsiai. 1,4 - 2,0 kg/m²
apytiksliai. 1,6 - 2,2 kg/m²

Laikymas Produktas gali būti laikomas 4 savaites. Prieš naudojimą ar užpildymą bitumo emulsija turi 
būti išmaišyta. Tiesiogiai purškiant iš statinių, jos turi būti iš anksto sumaišytos. 
BORNIT® bitumo emulsija C60B4-REP nėra atspari šalčiui!

Apsauga Tinkamai naudojant, nėra pavojaus sveikatai. Užterštus drabužius reikia išmesti, o 
pažeistas odos vietas reikia nuvalyti dideliu kiekiu vandens. Ant odos įsigėrusią emulsiją 
galima pašalinti bitumo valikliu, po to nuplauti vandeniu ir muilu ir patepti odos kremu.
Anschließend ist der Arzt zu konsultieren. Emulsijos patekus į gerklę reikia sukelti vėmimą 
ir kreiptis į gydytojus. Jei į akis pateko emulsijos purslų, praplaukite jas po tekančiu 
vandeniu bent 5 minutes ir kreipkitės į gydytoją. Produktas negali patekti į stovintį ar 
tekantį vandenį, kanalizacijos sistemas ir geriamajį vandenį.

BORNIT
®
-Bitumenemulsion C60B4-REP   yra  WGK 1 gaminys

Prieš naudojimą būtina laikytis gaminio saugos duomenų lape esančių instrukcijų!



Šalinimas Tik tuščios talpyklos tinka perdirbti. Medžiagų likučiai gali būti šalinami vadovaujantis AVV-
ASN: 080410 (klijų ir hermetiko atliekos, išskyrus tuos, kuriems taikomas 080409).

Pastaba Šis informacinis lapelis pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Todėl 
jie nebegalioja. Informacija paremta naujausiomis taikymo technologijomis.Tačiau 
atkreipkite dėmesį, kad atsižvelgiant į statybinio objekto būklę, gali reikėti nukrypti nuo 
brošiūroje siūlomo darbo metodo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame 
informaciniame lape esančią informaciją. Mes rekomenduojame jums pranešti apie visus 
pasikeitimus mūsų svetainėje www.bornit.de.

Pristatymo formos 30 kg  kanistras
190 kg  statinė

1.000 kg cisterna




