RoadStixx

plyšių ir duobių užtaisymui

Naujausias informacinis lapelis: 2020 m. Gegužės 25 d

Taikymo sritys

„BORNIT-RoadStixx“ yra naudojamas laikiniems plyšių ir mažų duobių, iki apytiksliai 20 cm skersmens, uždarymui asfalto ir betono
paviršiuose. Kadangi su medžiaga galima labai lengvai dirbti ir nereikia daug įrangos, net nepatyręs meistras gali remontuoti
važiuojamąsias dalis, automobilių stovėjimo aikšteles ar kiemus.

BORNIT RoadStixx yra lydoma alkidinė termoplastinė granulė. Kaitinant iki apytiksliai 220 ° C pasiekiamas labai geras sukibimas su
senaisiais paviršiais. Praėjus šiek tiek laiko ant suremontuotų vietų galima važiuoti ir turėti puikų stabilumą. „BORNIT-RoadStixx“
galima montuoti visus metus. Esant žemesnei nei + 10 ° C temperatūrai, būtina kruopščiai šildyti ir paruošti.

Privalumai








lengva dirbti su didele įranga ar be jos
apdirbamas per trumpą laiką ir stabilus
greitai kietėjantis ir atsparus
nereikia papildomai voluoti
nėra jautrus šalčiui ir tinkamas naudoti žemesnėje nei 0 ° C temperatūroje
gali montuoti vienas asmuo be didelių pastangų

Paviršius

Paviršiuje neturi būti birių komponentų, stovinčio vandens, ledo, sniego, nešvarumų ar bet kokių pašalinančių medžiagų.

Apdorojimas

Pašildykite nuvalytą paviršių ir taip pašalinkite likusią drėgmę. Įdėkite „BORNIT-RoadStixx“ į plyšį ar duobę kurią norite užpildyti.
Tada naudokite dujinį degiklį, kad medžiaga būtų šildoma tolygiai (maždaug 200 ° C), kol ji išsilydys ir gaus vienalytę masę.
Norėdami pašiaušti paviršių, jį reikia apibarstyti tinkamomis drožlėmis.
Jei maiše medžiaga prilimpa, maišą galima numesti iš ne daugiau kaip 50 cm, kad „BORNIT-RoadStixx“ galėtų laisvai tekėti.
„BORNIT-RoadStixx“ gali būti montuojamas sluoksniais. Grindinio storis turi būti 15 mm vienam sluoksniui, o bendras grindinio
storis - ne daugiau kaip 50 mm.Įdiegę „BORNIT-RoadStixx“, galima važiuoti maždaug po maždaug 20 minučių.

Sąnaudos
apytiksliai 5 kg / m² vienam cm sluoksnio storiui
Sistemos produktai
BORNIT-Multiclean
Laikymas
Produktą galima laikyti 12 mėnesių. Nedėkite padėklų vienas ant kito. „BORNIT®-RoadStixx“ reikia laikyti sausoje ir vėsioje vietoje
bei apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
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Sveikata, darbas ir apsauga nuo gaisro
Informacijos apie tvarkymą, saugą ir ekologiją rasite dabartiniame saugos duomenų lape.
Tiekimo forma
12 kg maišas

……………………………………….. 66 maišai paletėje

Šalinimo pastaba

Perdirbti tik tuščias talpyklas. Medžiagų likučiai gali būti šalinami laikantis AVV-ASN: 170302 (bitumo mišiniai, išskyrus tuos,
kuriems taikomas 170301).

Anotacija

Šis informacinis lapelis pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Informacija kaupiama atsižvelgiant į naujausias
taikymo technologijas. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atsižvelgiant į pastato objekto būklę, gali reikėti nukrypti nuo brošiūroje
siūlomo darbo metodo. Jei atskiroje sutartyje nenustatyta kitaip, visa informaciniame lape esanti 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.
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