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Betona gruntējums (Betonprimer)
Divu komponentu pamatkrāsa absorbējošai gruntij uz epoksīdsveķu bāzes

Veids un īpašības BORNIT® betona gruntējums ir divu komponentu saķeres veicējs,
paredzēts polisuflīda izolācijas materiāliem, un tas tiek uzlikts uz grunts
virsmas, lai apstrādātu savienojuma vietas pirms BORNIT®  piķa
uzlikšanas.

Pielietošanas vietas Paredzēts porainām, absorbējošām virsējām kārtām kā betonam,
mūrējumam, kokam (bez lakas vai nosedzoša slāņa), vislabāk uz grunts.

Tehniskie dati Ķīmiskā bāze – epoksīdsveķi;
Apstrādes laiks – 2-3 stundas;
Nožūšanas laiks – 30 min. līdz 2 h, atkarībā no tempratūras;
Attiecība – Komponents A pret komponentu B = 4:1 ;
Patēriņš – 0,01 līdz 0,02 uz tekošo m atkarībā no savienojumu izmēriem;
Krāsa – bezkrāsas, viegli dzeltens;
GISBAU produkta kods – RE 2;
Gaistošie organiskie savienojumu saturs komponentā A - <530 g/l;
Gaistošie organiskie savienojumu saturs komponentā B - < 680 g/l;

Uzglabāšana 12 mēneši, neatverot iepakojumu

Veselības, darba un
ugunsdrošība

Informāciju par TRGS, WGK meklējiet mūsu ES drošības datu lapā.
Komponenti A un B ir kaitīgi veselībai, saskaroties ar ādu, ieelpojot un
norijot. Turēt attālumā no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, nesmēķēt.
Nēsāt noteiktos aizsargcimdus. Lielākos daudzumus uzglabāt tikai labi
izvēdinātās telpās. Ievērot bīstamo vielu uzglabāšanas nosacījumus.

Likvidācija Izmest tikai iztukšoto pārpalikumu tvertnes. Komponentu A+B materiālu
pārpalikumus var izmest pēc AVV- ASN: 080409* (līmes un plombju
pārpalikumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas).

Piegādes forma 1 l tvertne ..........10 tvertnes kartona kastē..........28 kartona kastes uz
transporta platformas
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Piebilde Šī informācijas lapa aizstāj visu iepriekšējo informāciju par produktu;
iepriekšējā informācija nav derīga. Tā ir izveidota pēc jaunākajām ziņām par
produkta pielietošanas tehniku. Tomēr ņemiet vērā, ka var būt izmaiņas
atkarībā no konkrētā būvobjekta. Ja nav citas vienošanās, tad visa minētā
informācija ir nesaistoša un neattēlo produkta stāvokli. Mēs iesakām
interesēties par izmaiņām, kas saistītas ar šo informācijas lapu, mūsu
mājaslapā www.bornit.de.


