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Asphalt - Fix
Ātri sacietējošs aukstā stāvoklī sajaucams materiāls

Saudzē apkārtējo vidi
Bez šķīdinātāja

Veids un īpašības BORNIT-Asphalt–Fix ir viegli pārstrādājams, ātri sacietējošs remonta
materiāls asfalta labošanai uz asfalta un betona virsmām. Tas sastāv no
augsts kvalitātes šķembu (ar graudainību 0/4) un bitumena maisījuma.
BORNIT-Asphalt–Fix ir apkārtējo vidu saudzējošs un tai draudzīgs, un
otrreizēji pārstrādājams. Pēc ieklāšanas un sablīvēšanas pa remontētajām
vietām var uzreiz braukt un tam ir teicama izturība. BORNIT-Asphalt–Fix
vēlāk katrā laikā var pārklāt ar asfaltu un tā izturība atbilst remontam ar
karstu sajauktu materiālu.

Pielietošanas vietas BORNIT-Asphalt–Fix pārsvarā tiek izmantots remonta darbos ceļu
uzturēšanā. Tā kā materiālu var pārstrādāt viegli un bez lielas iekārtu
izmantošanas, to var izmantot arī mājamatnieki savām vajadzībām.
BORNIT-Asphalt–Fix tiek izmantots izsisto caurumu un visu veidu lūzumu
aizvēršanai, kā arī līmeņa starpību izlīdzināšanai uz brauktuvēm.
BORNIT-Asphalt–Fix var izmantot visu noslodzes kategoriju ceļiem līdz
maks. 50 mm kārtas biezumam. Sakarā ar savu uzglabāšanas stabilitāti,
BORNIT-Asphalt–Fix nevar tikt izmantots uz satiksmes virsmām, kas
pakļautas augstai punkta un/vai līnijas noslodzei (piem., gājēju zonas,
iepirkumu centri, lietā asfalta virsmas, noliktavu virsmas un iekrāvēju
kustības virsmas utt.). Uz šīm virsmām ieteicams BORNIT-Reaktiv
asfalts.

Priekšrocības  apstrādājams aukstā veidā un ir gatavs lietošanai;
 nav vairāku komponentu produkts;
 pēc iebūvēšanas un sablīvēšanas pa to var uzreiz braukt un tas ir

izturīgs;
 ātri sacietē un ir noslogojams;
 tam var klāt virsū karsto asfalta maisījumu;
 salizturīgs un izmantojams pie temperatūrām zem 0-5°C;
 to var ieklāt viena persona bez speciālu ierīču izmantošanas;
 var izmantot arī uz mitras pamatnes;
 ilgs uzglabāšanas laiks (minimums 12 mēneši);
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Pamatne Pamatnei jābūt brīvai no vaļējām daļiņām, stāvoša ūdens, ledus, sniega,
netīrumiem vai jebkuriem atdalošiem līdzekļiem. Pēc iebūves uz betona,
plānai kārtai vai saķeres labošanai, mēs iesakām pamatni un vecā seguma
maskas iepriekš apstrādāt ar BORNIT-Bitugrund Fix (gruntējumu). Ar
speciālu pulverizatoru, ar viegli apkalpojumu 360°- lokāmu ventili bez pūlēm
var gruntēt nelielas virsmas, neizmantojot citus darba rīkus. Produkts labi
iesūcas pamatnē, darbojas stabilizējoši un izžūst ātrāk nekā tradicionālie
bitumena gruntējumi. Pēc pilnīgas gruntējuma izžūšanas var uzsākt
BORNIT-Asphalt-Fix iebūvēšanu.

Apstrādāšana BORNIT-Asphalt-Fix  uzklāt uz pamatnes un ar grābekli vai ķelli izlīdzināt ar
nelielu paaugstinājumu. Pēc tam sajauktais materiāls labi jāsablīvē. Mazām
virsmām pietiek ar pamatīgu noblietēšanu ar rokas blietētāju, lielākām
platībām ieteicams izmantot vibrācijas plāksni vai velci. Labākai apstrādei
aukstā gadalaikā materiālu vēlams uzglabāt apsildāmā telpā (>15°C). Pie
temperatūrām zem 1-5°C apstrāde vairs nav iespējama. Pēc BORNIT-
Asphalt-Fix uzklāšanas un sablīvēšanas pa to tūlīt var braukt. Sacietēšana
atkarībā no temperatūras un uzklātās kārtas biezuma ilgst 3 līdz vairāk dienu.
BORNIT-Asphalt-Fix ir jāpieblīvē braucošajam transportam. Lai izvairītos no
lipīguma, virsmu var apkaisīt ar smalki sadrupinātām smiltīm.

Patēriņš apm.25 kg/m2 uz katru kārtas cm.

Uzglabāšana Produkts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojumā minimums 12 mēnešus.
BORNIT-Asphalt-Fix ir sauss un jāuzglabā vēsā vietā.

Likvidācija Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla
atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 070302 (bitumena maisījumi, izņemot
tos, kas iekļauti 170301).

Piegādes formas 25 kg maiss ………………….42 maisi uz paletes
25 kg spainis…………..……..24 spaiņi uz paletes
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Piebilde Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz
ar to tās vairs nav spēka. Informācija jāsastāda atbilstoši izmantotās
tehniskas jaunākajam līmenim. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no
būvobjekta stāvokļa nepieciešamas novirzes no atgādnē piedāvātā darba
veida. Ja līgumā nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iekļautā informācija
nav saistoša un līdz ar to nesatur nolīgto produkta kvalitāti. Mēs paturam
tiesības, izdarīt šajā atgādnē ietvertās informācijas izmaiņas. Mēs iesakām
Jums apskatīt informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā www.bornit.de


