BORNIT®
Siloanstrich
Apsauginė bitumo danga, skirta apsaugoti betoną nuo jį veikiančių
medžiagų

Rūšis ir savybės:

BORNIT® Siloanstrich yra uždažoma ir užpurškiama bitumo danga, kuri
po išdžiuvimo sudaro vandens nepraleidžiantį, uždarą didelio plastiškumo ir
atsparumo šilumai bitumo sluoksnį.
Gaminys yra patikrintas pagal AIB DS 835.
BORNIT® Siloanstrich pagal DIN 11622 neturi jokio panaudojamumo
įrodymo.

Pritaikymo sritys:

BORNIT® Siloanstrich apsaugo betoną, mūrines sienas, tinką, medieną ir
metalą nuo vandens prasiskverbimo ir tuo pačiu nuo suardymo dėl korozijos
poveikio. BORNIT® Siloanstrich yra atspari rūgštims, gerai uždengianti
apsauginė danga, apsauganti nuo agresyvių nuotėkų bei gausių cheminių
medžiagų, tokių kaip šarmas, organinės rūgštys ir druskos.
Naudojant tvartuose, netinka tiesioginiam ilgalaikiam sąlyčiui su gyvūnais.
Netinka naudoti ekologiškų dujų įrangose.
Geresniam sukibimui ant betono, mūrinės sienos ar tinko pagrindą iš pradžių
nudažyti medžiaga BORNIT® Silogrund.

Privalumai






Paprasčiausias naudojimas, nes naudojimui jau viskas paruošta
universalus pritaikymas, todėl daugybė pritaikymo galimybių
geras sukibimas ir atsparumas šilumai
ekonomiška ir taupu išlaidų atžvilgiu, nes mažos prietaisų, medžiagų
ir darbo sąnaudos

Rūšis
Trumpa
informacijos apie Pagrindas
produktą apžvalga Tirpiklis
Spalva
Plėvelę sudarantys
komponentai
Tankis prie 20 º
Atsparumas šilumai
Konsistencija
Užpylimas atliekamas
Medžiagos apdorojimo
temperatūra
Tinkamumas sandėliavimui:
Valymas:
Pagal BetrSichV

bituminė danga be užpildo
bitumas, tirpiklis
vaitspiritas
juoda
apie 60%
0,91 – 0,93 g/cm 3
atsparumas iki 70ºC (pagal AIB, DS 835)
skystas
voleliu, purškimo prietaisu (beoriu), šluotele
ir t.t.
mažiausiai +5º C, tačiau nejautrus šalčiui!
Originaliose sandariose talpose 12 mėnesių
Laikyti atokiau nuo degimo šaltinių!
BORNIT® - bitumo valiklis
degus

GISBAU produkto kodas
VOC kiekis

BBP 30
<350 g/l

Pagrindas

BORNIT® Siloanstrich prikimba prie bet kokio statybose naudojamo
pagrindo. Pagrindas turi būti sausas, švarus, be riebalų ir anthiadezinių
medžiagų. Šviežias betonas turi būti sukietėjęs per mažiausiai 28 dienas.
Apnašas, kaip pvz. betono liekanas arba kreidos apnašas, reikia pašalinti
tinkamomis priemonėmis, pvz., smėlio srovėmis.
Statybų etapų metu tarp pagrindo ir dangos negali patekti vanduo. Palaidas
dalis reikia pašalinti, o defektus pataisyti. Mineralinius ir neapdorotus
pagrindus reikia ištepti BORNIT® Silogrund (apie 0,2 l/m 2 )

Apdorojimas

BORNIT® Siloanstrich galima užtepti arba užpurkšti, jo nepraskiedus.
BORNIT® Siloanstrich prieš apdorojimą reikia sumaišyti! Tepant pirmą
kartą arba tepant ant labai sudėtingų paviršius, reikalingi 3 dangos
sluoksniai. Jei danga susideda iš kelių sluoksnių, kiekvienam sluoksniui
reikia leisti gerai nudžiūti; džiovinimo laikas priklauso nuo oro sąlygų.
Apdorojimo temperatūra (aplinkos ir pagrindo temperatūra) neturi būti
žemesnė nei +5º C ir negali viršyti + 35º C. Dėti daiktus ant dangos galima
tik po visiško jos sukietėjimo (pilnas tirpiklio išgarinimas), pvz. naudojant
tvartuose maždaug po 5 dienų.

Naudojimas

Apie 0,4 l/m 2 vienam sluoksniui

Sandėliavimas

Originaliose sandariose talpose gali būti laikomas 12 mėnesių. Nejautrus
šalčiui!

Sveikatos, darbo ir Gaminys neturi patekti į vaikų rankas.
Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
priešgaisrinė
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, atkreipti dėmesį į TRGS versiją.
apsauga
Nenaudoti uždarose patalpose !
Degus ir kelia pavojų aplinkai tik skystos būklės, laikyti atokiau nuo gaisro
šaltinių. Išgarinus tirpiklį, gaminys aplinkai pavojaus nekelia. Bituminė
plėvelė nėra pavojinga žmogui bei augalų ir vandens pasauliui.
Utilizavimas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas talpas. Medžiagos likučiai gali
būti utilizuojami pagal AVV-ASN (Atliekų sąrašo reglamentą): 080409*
(klijų ir sandarinimo masės atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių arba
pavojingų medžiagų)

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 informacijos apie pakeitimus paieškoti
mūsų internetiniame tinklalapyje www.bornit.de.

Pristatymo formos

10 l kibiras..........................................45 talpos vienai paletei
25 l statinaitės.....................................18 talpų vienai paletei
200 l statinė

