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Šuvju lenta (Fugenband)
Piekausējama, elastīga, polimēru modificēta bitumena šuvju lenta

Neatkarīga uzraudzība - MPA

Veids un īpašības BORNIT-šuvju lenta ir ar polimēru uzlabota bitumena šuvju lenta
pieslēgumu un šuvju elastīgai izveidošanai un ilgstošai noblīvēšanai asfalta
ceļu būvē. BORNIT-šuvju lenta ir augstvērtīga, elastīga šuvju lenta, kas,
ar augsto pašlīmējošo spēju un labām saķeres īpašībām, viegli
izmantojama arī pie zemām temperatūrām. Pie apstrādes temperatūras ap
20°C un/vai  savienojumā ar BORNIT-Easy-Primer FB. Šuvju lenta ļoti
labi turas arī  pie šuvju malām bez karsēšanas. BORNIT-šuvju lenta ir
pret novecošanos noturīga un izturīga pret ūdens šķīdumiem, sāļiem un
atšķaidītām skābēm. BORNIT-šuvju lentai tiek veikta neatkarīga
uzraudzība un tas atbilst TL Fug-Stb 01 prasībām.

Pielietošanas vietas BORNIT-šuvju lenta tiek izmantota asfalta ielu seguma jaunbūvē un
sanēšanā, tādā kā:
- paralēlo braukšanas joslu garenisks savienojums;
- savienojums ar sānu pieslēgumiem;
- savienojums ar apmali un ūdens noteku savienojumiem;
- šķērsie un gareniskie pieslēgumi, jauni un veci, būvējot pārvadu kanālus
- savienojums starp  esošajām un jaunajām  seguma kārtām (karsti-aukstie
pieslēgumi);
- pieslēgumu elementiem braucamajā daļā, tādi kā kanāla vāki, aizbīdņi un
hidrantu vāki, lietus ūdeņu notekas;
Norāde: Saskaņā ar ZVT Fug-Stb 01 ieteicamais lentas biezums ir 10 mm.

Tehniskie dati Veids – piekausējama, bitumena šuves lenta;
Bāze – polimērbitumens, piedevas, speciālas pildvielas;
Krāsa – melna;
DIN 52005 – 40%;
Atmiekšķēšanās punkts RuK, DIN EN 1427 – 115°C;
Elastīga atgriešanās iepr. Stāvoklī – 16%;
Izturēšanās saliecot aukstā stāvoklī, DIN 52123 – -8°C;
Uzglabāšana – aukstā un sausā vietā, materiāls ir salizturīgs;
Uzglabāšanas veids – oriģinālā slēgtā kastē min. 12 mēneši;

Pamatne Visām pamatnēm jābūt sausām, tīrām, bez apsaluma un brīvām no
atdalošām vielām (piem., eļļa, tauki. atdalošās vielas). Vaļīgās sastāvdaļas
jānoņem , mitrās malas jānožāvē. Iebūvējot maisījumu, jāseko tam, lai
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šuves malas būtu vienlīdzīgā virsmas kvalitātē un ar labu blīvumu.
Braucamās daļas iebūves  jānotīra, pirms pārstrādes šuvju malas labi
jāpārklāj ar kārtu- BORNIT-Bitugrund (sauss pēc apm. 20 minūtēm) vai
BORNIT-Haftgrund (saķeres pamatne) (sauss pēc apm. 15 min.) vai
BORNIT-Easy-Primer FB (sauss pēc apm. 3-5minūtēm). Jāļauj nožūt un
jāuzliek šuvju  lenta. Iepriekšējās  kārtas izmantošana ir obligāta
nevainojamai saķerei un šuves izveidei pēc ZTV Fug-Stb 01.

Apstrāde sakarsējot
(karsta)

Šim nolūkam izlikt BORNIT-šuvju lentu, noņemt atdalošo papīru un
sagriezt pēc garuma. Tad šuvju lentas augšējo daļu uzmanīgi sasildīt ar
propāna gāzes liesmu, līdz virsējā kārta paliek lipīga. Sasildīto šuvju lentu
uzliek uz šuves malas un ar plakanu darba rīku vai ar roku iespiež pie
iekārtas virsmas. Plaisas stūru punktos lentu atdala ar lāpstu.

Apstrāde pielīmējot
(auksta)

Piemērotas pamatnes un apkārtējās vides temperatūras gadījumā (no
20°C), sakarā ar augsto pašlīpošo spēju, var atteikties no šuvju lentas
uzkarsēšanas. Pie zemām temperatūrām jāizmanto BORNIT-Easy-Primer
FB kā montāžas palīglīdzeklis. Ar speciālu aerosola balonu (ar 3 pakāpju
augšējo galviņas ventili) bez pūlēm var nogruntēt visas šuvju malas
pieslēgumam pie asfalta ceļa seguma un vienlaikus uzklāt līmes kārtu.
(Skatīt tehnisko atgādni zemāk). Ar to BORNIT-šuvju lentu var uzlīmēt uz
pieslēguma šuves bez uzkarsēšanas un bez papildus darba rīkiem.

BORNIT-Easy-Primer FB ir laba saķere ar attiecīgo pamatni, ātri nožūst
(apm. 3-5 minūtes) un ir ar lielisku adhēziju BORNIT-šuvju lentu montāžas
pielīmēšanai. Pēc saķeres gruntējuma izvēdināšanās, lentu, kā iepriekš
aprakstīts, vienkārši stingri piespiež pie malas. Elastīgais bezšuves
savienojums ar sekojošu karstā asfalta ieliešanu veidojas sakūstot šuves
lentai šuves zonā. Kā rāda pieredze, pietiek ar iebūvējamā asfalta
temperatūru, lai 10 mm plata lenta visa sakarstu līdz 120°C un tādējādi rada
drošu savienojumu. Šuves lentai jāpārklājas ar apm. 5 mm (savieno ar
uzlieto asfaltu) virs brauktuves līmeņa un jāpasargā, lai pāri nebrauktu
celtniecības transports. Pēc karstā maisījuma iebūvēšanas, pāri pārklājusies
šuvju lenta līdzeni novalcējas. Veidojas kniedējuma galviņa un drošs
pieslēgums asfalta  malai.  Tā uz virsmas rodas papildus blīvējums un drošs
savienojums ar asfalta malu. Ja piegādātajam asfaltam nav nepieciešamās
iebūvēšanas temperatūras, šuves lenta nevar pilnībā izkust.  Līdz ar to nav
nodrošināts šuves savienojuma blīvums.
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Uzglabāšana Produkts uzglabājams minimums 12mēnešus. Uzglabāt vēsā un sausā
vietā. Kasti sargāt no mitruma, tiešiem saules stariem un karstuma

Likvidācija Materiāla atlikumus var izmest atkritumos pēc AVV-ASN: 170302
(bitumena maisījumi, izņemot tos , kas norādīti 170301).

Piegādes formas BORNIT-šuvju lenta tiek piegādāta satītā veidā kastē, 24 kastes uz
paletes. Piegādājamie izmēri:
25 x 8 mm ........... 78 m kastē
30 x 8 mm ........... 73 m kastē
35 x 8 mm ........... 63 m kastē
40 x 8 mm ........... 48 m kastē
30 x 10 mm ......... 63 m kastē
35 x 10 mm ......... 48 m kastē
40 x 10 mm ......... 40 m kastē
45 x 10 mm ......... 40 m kastē
50 x 10 mm ......... 31 m kastē
Pārējie izmēri pēc pieprasījuma.

Norāde: Saskaņā ar ZTV Fug-Stb 01 (5.4. punkts, 2001.g. izdevums) šuvju
lentas biezums nedrīkst būt mazāks par 10 mm. Tāpēc par šuvju lentas ar
8 mm biezumu izmantošanu ir jāvienojas un Pasūtītājam jānorāda uz šo
novirzi no ZVT Fug-Stb 01.

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


