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Bituminė emulsija 
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Kokybė atitinka  TTLL  BBEE--SSttBB  1155 

Nestabili, katijoninė bitumo emulsija

Naujausias informacinis lapelis: 2018 m. Gegužės 29 d

CE- Ženklinimas

0988 
2015 

6900002679/2018 

EN 13808: 2013 Katijoninė 
bitumo emulsija C60BP4-S, skirta 
dangos sluoksnio gamybai

Klampumas 15-70 s (3)

Sukibimas > 90 % (3)

Trapumas 110-195 (4)

Pavojingos medžiagos NPD 

RIŠIKLIO ATSISTATYMO NUSTATYMAI:
Konsistencijos įsiskverbimas vidutinėje 
naudojimo temperatūroje 25 °C ≤100x0,1mm (3) 

Konsistencia padidėjusioje darbinėje 
temperatūroje, Žiedo ir rutulio metodas > 50°C (4)

Kraftduktilität ≥1J/cm²(5°C)(4)

STABILIZUOTO RIŠIKLIO NUSTATYMAI PIRMOJE FAZĖJE:

Konsistencija vidutinėje naudojimo 
temperatūroje Skverbtis 25 ° C temperatūroje DS (0,1mm) (1) 

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

Kraftduktilität DS(J/cm²)(1) 

STABILIZUOTO RIŠIKLIO NUSTATYMAI ANTROJE FAZĖJE:
STABILIZUOTI IR PASENĘ RIŠIKLIAI:
Konsistencijos įsiskverbimas vidutinėje
naudojimo temperatūroje 25 °C DS (0,1mm) (1) 

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

Kraftduktilität DS(J/cm²)(1) 

Tipas ir charakteristikos BORNIT® bitumo emulsija C60BP4-S yra speciali polimerų modifikuota bitumo emulsija, 
pasižyminti puikiu sukibimu ir lipnumo savybėmis ant sausų ir šiek tiek drėgnų paviršių.
BORNIT® bitumo emulsija C60BP4-S atitinka TL BE-StB 15



Taikymo sritys BORNIT® bitumo emulsija C60BP4-S naudojama purškimui ant asfalto paviršių, kurie 
paruošti vėlesniam asfalto mišinio klojimui. Jis naudojamas kaip sukibimo stimuliatorius 
sluoksnio jungtyje tarp asfalto sluoksnių.

BORNIT® bitumo emulsija C60BP4-S naudojama statybinėms klasėms Bk100, Bk32, 
Bk10, Bk3.2 ir Bk1.8.

Produkto
duomenys

Tipas
Bazė
Spalva
Tankis esant 20 °C
Konsistencija
Darbas
Stabilumas
Laikymas
Tinkamumas
GISBAU- Produkto 
kodas

Kationinė bitumo emulsija
polimerais modifikuotas bitumas, vanduo
ruda
0,99 g/cm³ 
skysta, homogeniška
purkštuvu arba teptuku
nestabili
jautrus šalčiui!
4 savaites originaliose uždarose pakuotėse
BBP 10 

Apdorojimas Prieš tepant emulsiją, paviršius turi būti labai kruopščiai nuvalytas, nes galimas dulkių 
prasiskverbimas.
Prieš perdirbant, produktas turi būti homogenizuotas (išmaišykite arba pavartykite statinę). 
Geriasniam apdirbimui, emulsija turi būti pašildyta 40 - 60 ° C temperatūroje. Šildymas turi 
vykti lėtai ir tolygiai. Dėl perkaitimo gaminys gali būti termiškai pažeistas.
Purškiant purkštuvu, kad būtų išvengta perkaitimo, pašildytą emulsiją reikia nedelsiant 
sunaudoti.
Bituminė emulsija tepama ant puikiai išvalytų paviršių tolygiai nustatytu kiekiu, naudojant 
purškimo prietaisą. Tik tada, kai emulsija visiškai padengiama ir vanduo būna išgaravęs, 
galima pradėti kloti kitas mišrias medžiagas. Vykstant darbams eismas turi būti uždarytas.

Naudojimo ir laikymo bei pagrindo temperatūra: ne mažiau kaip 5 °C 

Apdorojimo temperatūra: ne mažiau kaip 40 ° C - maks. 60 ° C 

Baigus darbą su purškimo įranga, viskas turi būti išvalyta, kad purkštukuose ir vamzdžiuose 
neliktų bitumo likučių. 
Valymui taikomos atitinkamos purškimo technologijos gamintojo taisyklės. BORNIT® bitumo 
emulsijos C60BP4-S negalima maišyti su kitų pavadinimų ir kitų gamintojų bitumo 
emulsijomis. 

Sąnaudos apytiksliai Nuo 0,15 kg / m² iki 0,5 kg / m²; pagal ZTV Asphalt-StB 07 7 lentelę

Laikymas Produktą galima laikyti 4 savaites. Prieš naudojimą ar užpildymą bitumo emulsija turi būti 
trumpai permaišyta. 
BORNIT® bitumo emulsija C60BP4-S nėra atspari šalčiui!



Darbo sauga Venkite įkvėpti aerozolių. Užterštus drabužius reikia išmesti, o pažeistas odos vietas reikia 
nuplauti dideliu kiekiu vandens. Odos pažeistą emulsiją galima pašalinti bitumo valikliu, o 
po to patepti odos kremu. Netyčia prarijus, turi būti sukeltas vėmimas ir nedelsiant 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 stovinčio ar tekančio vandens telkinius, 
kanalizacijos sistemas.  

BORNIT® bitumo emulsija C60BP4-S yra WGK 1 produktas

Prieš naudojimą būtina laikytis gaminio saugos duomenų lape esančių instrukcijų!

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

Anotacija Šis informacinis lapelis pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą.  
Informacija remiasi naujausiomis taikymo technologijomis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad 
atsižvelgiant į statybinio objekto būklę, gali reikėti nukrypti nuo brošiūroje siūlomo darbo 
metodo. Jei atskirame susitarime nesusitarta kitaip, visa informaciniame lape pateikta 
informacija nėra privaloma ir todėl nesudaro sutartos produkto kokybės. 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




