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Nahtflex
Ar polimēru uzlabota, lokāma bitumena masa šuvju iepriekšējai apstrādei,

iebūvējot asfaltu
Bez šķīdinātāja

Veids un īpašības BORNIT-Nahtflex ir ar polimēru uzlabota, bez šķīdinātāja, izturīga un līdz
- 5°C salizturīga  bitumena masa. Izmantojot BORNIT-Nahtflex saskaņā
ar ZTV Asphalt StB 07, tiek izgatavoti ļoti labi lokāmi un ilgdzīvojoši šuvju
savienojumi asfalta ceļu būvē. Produkts ir gatavs izmantošanai un parasti
to uzklāj ar mašīnu, ar apstrādes ierīci BORNIT-Flexomat Air. Bez
problēmām var uzklāt kārtu ar biezumu līdz 5 mm arī uz vertikālām šuvju
malām.

Pielietošanas vietas BORNIT-Nahtflex kalpo lokāmu un ilgi kalpojošu šuvju izgatavošanai,
ieklājot asfalta kārtu joslu veidā (kā „karsts pie auksta”, tā arī „karsts pie
karsta”), kā arī asfalta virsmu šuvēm pie būvmateriāliem ar neregulāru
virsmu (nofrēzētas malas). Galvenās izmantošanas jomas ir iepriekšēja,
mehanizēta vidējās šuves malu  apstrāde pirms karstā maisījuma
iebūvēšanas. Apgrieztām asfalta malām  ieteicams izmantot BORNIT-
Fugenband (šuvju lentu).

Priekšrocības  stingri turas pie sānu augšējās malas līdz 5 mm kārtas biezumam
 apstrāde un uzglabāšana iespējama līdz -5° C
 ļoti lokans un elastīgs
 ekonomisks un laiku taupošs, apstrādājams ar mašīnu
 bez šķīdinātājiem un apkārtējo vidi saudzējošs

Tehniskie dati Veids – modificēta plastmasas bitumena masa;
Bāze – polimērs, bitumena emulsija;
Šķīdinātāji – nav;
Krāsa – melna;
Blīvums – apm. 0,98 g/cm3;
Stiepe pārplīstot (uz brīvas materiāla kārtas) – 370% (pārbaudes apliecība
MDA Dresden);
Siltumizturība – apm. +100° pēc AIB;
Konsistence – 16%;
Konsistence – biezs, tiksotrops;
Uzklāšana – BORNIT-Flexomat Air, ota, špaktele;
Apstrādes temperatūra – ne zemāka par -5°C;
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Uzglabāšana – ne zemāka par -5°C;
Uzglabāšanas veids – oriģinālā iepakojumā min. 6 mēneši;
Tīrīšana – svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušu ar BORNIT-bitumena
tīrītāju;
Veselībai kaitīgas vielas saskaņā ar darba materiālu rīkojumu – nav;
Bīstamības klase pēc VbF un ADR – nav;
GISBAU-produkta kods – BB10;

Apstrādāšana Pamatnei jābūt cietai, tīrai, bez putekļiem un ledus, kā arī attīrītai no eļļas un
taukiem. Produktam ir saķere arī ar nedaudz mitru (ne slapju!) pamatni.
BORNIT-Nahtflex tiek uzklāts tieši pirms robežojošās karstā asfalta kārtas
iebūvēšanas. BORNIT-Nahtflex ir izstrādāts speciāli apstrādei ar
BORNIT-Flexomat Air. Atkarībā no uzklāšanas ātruma (padeves) un ventiļa
stāvokļa, var variēt ar uzklājamās materiāla kārtas biezumu. Ieskaitot visus
blakus darbus, ar šo ierīci bez problēmām iespējams uzklāt apm. 500 m
stundā.
BORNIT-Nahtflex var uzklāt arī ar citām piemērotām ierīcēm vai mazos
gabalos – ar otu vai špakteli. BORNIT-Nahtflex uzklāj uz šuves sānu
augšējās daļas materiāla platumā no 3-4 cm (atbilst apm. 0,30l/tek. m). Tas
atbilst ZTV Asphalt StB 07. Karstā asfalta maisījuma iebūve var notikt tūlīt
pēc BORNIT-Nahtflex uzklāšanas. Uz pamatnes (bez ledus) iespējama
apstrāde līdz -5°C.

Patēriņš Apm. 0,3 l/uz tekošo metru, uz šuves sāniem, ja sānu augstums ir 4 cm –
atbilst apm. 0,5 l/uz tekošo metru, uz cm asfalta biezuma, patēriņš saskaņā
ar ZT Asphalt StB 07.

Uzglabāšana Oriģinālā iepakojumā uzglabājams apm. 6 mēnešus. Atvērtu iepakojumu
vienmēr aizvērt. Uzglabājams līdz -5° C.

Likvidācija Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus traukus. Materiāla
atlikumus var izmest atkritumos saskaņā ar AVV-ASN: 080410 (līmes un
blīvēšanas materiāla atlikumi, izņemto tos, kas norādīti 080409).
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Piegādes formas 25 l metāla tara ………………18  bundžas uz paletes

Piebilde Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz
ar to tās vairs nav spēkā. Informācija jāsastāda atbilstoši izmantotās
tehniskas jaunākajam līmenim. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no
būvobjekta stāvokļa, iespējamas 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


