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Profidicht 1K Fix
Jūsu pamatu noblīvēšanas materiāls
variējams, vienkāršs un drošs

Veids un īpašības BORNIT-Profidicht 1K Fix ir augstvērtīgs, viena komponenta, ar
polistirola pildījumu un ar plastmasu uzlabots bitumena blīvēšanas
materiāls (KMB). Produktu raksturo īpaši ātra lietus noturības rašanās un
izšūšana. Ar augsto cieto daļiņu sastāvu tiek panākts augsts sausās kārtas
biezums pie taupīga materiāla patēriņa (virs 90% mitrās kārtas biezuma).
BORNIT-Profidicht 1K Fix  nesatur šķīdinātājus un ir saudzīgs pret
apkārtējo vidi.
Pēc izžūšanas tiek iegūta ļoti elastīgs, plaisas pārsedzošs un ūdensizturīgs
pamatu noblīvējums, kas ir izturīgs pret visiem dabiskajā augsnē esošajiem
agresīvajiem materiāliem. BORNIT-Profidicht 1K Fix, bez tam, no kārtas
biezuma 7 mm ir blīvs pret radonu. BORNIT-Profidicht 1K Fix ir
pārbaudīts saskaņā ar aktuālās DIN 18195, 4., 5., 6. daļu un atbilst spēkā
esošajiem „Pārbaudes pamatprincipiem būvniecības uzraudzības pārbaudes
apliecības izsniegšanai bitumena biezas kārtas pārsegumu”.

Ar vispārējo būvuzraudzības Pārbaudes apliecību Nr. P-2004-
43536 un Pārbaudes apliecība blīvumam pret radonu.

Pielietošanas vietas BORNIT- Profidicht 1K Fix kalpo ilgstoša, elastīga ārējā būvju
noblīvējuma izgatavošanai  zonās, kurām ir saskare ar augsni
(pagraba noblīvēšana, pamatu noblīvēšana) ar špakteles vai
izsmidzināšanas metodi.  Produkts piemērots izmantošanai uz
horizontālām un vertikālām virsmām. BORNIT- Profidicht 1K Fix
var tikt izmantots arī kā starpblīvējums (zem klona) grīdas plāksnēm,
balkoniem un terasēm, kā arī cieto putu izolācijas plākšņu
pielīmēšanai uz bitumena un minerālam pamatnēm zonās, kam ir
saskarsme ar augsni. BORNIT- Profidicht 1K Fix ir laba saķere ar
sausām un nedaudz mitrām minerālām pamatnēm, kā arī bitumena
pamatnēm ar pietiekamu stiprību (piem., veca  austa un karstam
krāsojumam vai bieziem pārsegumiem).
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Priekšrocības  īpaši ātri kļūst lietus izturīgs un izžūst

 blīvs pret radonu

 taupīgs patēriņš, pateicoties cietajām daļiņām un lielajam
sausās kārtas biezumam

 viegli špaktelējams, kā arī izmidzināms ar piemērotu ierīci

 augsta elastība, pateicoties bagātināšanai ar augstvērtīgu
polistirolu un plastmasu

 izmantojams uzreiz, bez sajaukšanas

 pēc izžūšanas ir ūdens necaurlaidīgs un  plaisas pārsedzošs

 pilnībā un saistoši ar šuvēm savienotam mūrim nav
nepieciešama apmetuma kārta

 pielīmē izolācijas plāksnes uz betona, mūra un sacietējušas
blīvējuma kārtas

 saudzējošs pret apkārtējo vidi, jo nesatur šķīdinātājus

Produkta dati saīsinātā formā

Veids Viena komponenta bitumena biezs blīvējums (KMB)
Bāze Ar plastmasu modificēta bitumena emulsija ar

speciālām pildvielām
Šķīdinātāji nav
Krāsa melna
Blīvums Apm. 0,80-0,85 g/cm3

Konsistence Pastveida, var uzklāt ar špakteli
Uzklāšana Izlīdzinošā ķelle, izsmidzināšanas ierīce
Ūdens necaurlaidība Blīvs pie 0,75 var  pēc 72 stundām
Pilnas sacietēšanas
laiks

2 līdz vairākas dienas, atkarībā no gaisa mitruma,
temperatūras, kārtas biezuma un pamatnes

Izmantošanas
temperatūra (apkārtējā
vide un pamatne)

Ne zemāka par +5C un ne augstāka par +30C

Ūdens tvaiku difūzijas
koeficients 

Apm. 8000 (saskaņā ar DIN EN 12086)

sd- vērtība (m) 26,3
Uzglabāšana Ne zemākā par +5C
Uzglabāšanas termiņš Obligāti bez sala iedarbības! min. 12 mēnešus
Maks. uzklājamā kārta 6 mm mitrās kārtas biezums
Tīrīšana Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā stāvoklī ar

BORNIT-Bitumenreiniger, BORNIT-MultiClean
Veselībai kaitīgās nav
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vielas atbikstoši Darba
materiālu rīkojumam
Bīstamības klase pēc
VbF

nav

GISBAU- produktu
kods

BBP 10

Pamatne
1.solis: Pamatnei jābūt brīvai no šķautnēm vai nelīdzenumiem ar asām
malām, kā arī zemes.
2.solis: Slikti aizvērti vai neaizvērti padziļinājumi, tādi kā mūra darba
šuves, bedres javā vai izlūzumi lielāki par 5 mm jāaizver ar piemērotu
javu. Mūrim ar pilnībā aizvērtām šuvēm  nevajag apmetuma kārtu.
Bojātas vietas, mazākas par 5 mm, kā arī poras pamatnē var aizvērt ar
skrāpja špakteli ar biezu bitumena pārsegumu. Īpaši ieteicams betona
virsmām, lai izvairītos no pūslīšu veidošanās, ieteicama arī skrāpja
špaktelēšana.
3.solis: Jārūpējas par to, lai pamatne būtu cieta, tīra, bez putekļiem un
bez atdalošām vielām. Pamatnei jābūt ar uzsūkšanas spēju Tā drīkst
būt nedaudz mitram, bet ne slapja.
4. solis: Pamatā jāuzklāj gruntējums ar BORNIT- Fundamentgrund
vai BORNIT- Unibit (atšķaidīt ar ūdeni attiecībās 1:2). Smilšu
pamatnes nostiprināšanai ieteicama gruntēšana ar BORNIT-
Verkieseler. Skrāpja špaktelēšanas gadījumā uz bitumena noblīvējuma
kārtas vispirms jāuzklāj gruntējums. Skrāpja špaketelēšana neaizvieto
gruntējumu. Pēc gruntējuma izšūšanas pamatne ir sagatavota skrāpja
špaktelējuma vai biezā noblīvējuma uzklāšanai

Svarīgi: Bitumena biezais noblīvējums būvniecības fāzē var tikt bojāts
ar ūdeni, kas iedarbojas uz tās aizmugurējo daļu. Principā jārūpējas
par to, lai noblīvējumu nebojātu no saķeres puses piekļūstošais ūdens.
Eventuāli jāizmanto ūdens necaurlaidīga starpkārta no minerālās
blīvēšanas javas (piem. BORNIT-Dichtungsschlämme),  kuru ar
ūdens spiedienu nevar atdalīt no virsmas.

Apstrādāšana
Strādājot ar BORNIT- Profidicht 1K Fix, pamatā jāievēro aktuālā DIN
18195, kā arī „Direktīva blīvējošo, saskarē ar augsni esošo būvdetaļu
plānošanai un izpildei ar plastmasu modificētiem bieziem bitumena
noblīvējumiem, stāvoklis uz 12010. gada maiju. KMB izmantošana
atkarīga no attiecīgās ūdens noslodzes būvobjektā. Tāpēc jāseko, lai
šos noslodzes gadījumus plānotājs viennozīmīgi norādītu pirms šo
darbu uzsākšanas.
BORNIT- Profidicht 1K Fix ir izgatavots gatavs izmantošanai un to
var uzklāt ar ķemmveida špakteli, gludinošo ķelli vai piemērotu
izsmidzināšanas ierīci uz iepriekš aprakstīti apstrādātas pamatnes.
BORNIT- Profidicht 1K Fix nedrīkst izmantot sala laikā un tad, ja
paredzams lietus. Izmantošanai jānotiek pie objekta un apkārtējās
vides temperatūras augstāka par +5C. Pie tam jāievēro tas, ka
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izmantošanas temperatūra (apkārtējās vides un pamatnes
temperatūra) ne zemāka par +5C un ne augstāka par 30C.Biezās
kārtas uzklāšana notiek saskaņā ar spēkā esošo DIN 18195, 3., 4. un
5. daļu, kā arī „Direktīvu … bitumena biezajiem segumiem” divos darba
etapos.
Noblīvējumus pret zemes mitrumu un neuzkrājošos infiltrācijas ūdeni
(DIN 18195-4. daļa) var klāt kārtās svaigu uz svaigas.
Noblīvējumiem saskaņā ar aktuālās DIN 18195 5. un 6. daļu, pirmajai
noblīvēšanas kārtai pirms otrās kārtas uzklāšanas jābūt izžuvušai
tiktāl, lai to ar uzklāšanu nevarētu sabojāt.
Noblīvējumiem pret uzkrājošos infiltrācijas vai gruntsūdeni  pirmajā
noblīvēšanas kārtā visā virsmā jāiestrādā nostiprinājuma kārta
(BORNIT- Glasgittergewebe).
Saskaņā ar aktuālo DIN 18195 dobās gropes pirms virsmas
noblīvēšanas  jāveido  kā minerāla apmetuma augšējā sofite
(BORNIT- Sperrmörtel) vai ar 2 komponenšu biezo  kārtu
(BORNIT-Repabit, ātri žūstošs).
Kā atšķirīgu bet inovatīvu drošu problēmas risinājumu mēs iesakām
izmantot alternatīvu BORNIT- Dreiecksband [trjstūra lentu] (bitumena
profils, piekausējams).
Īpaši jāseko profesionālai noblīvējam izveidei šuvju, pieslēgumu un
atdalījumu vietā, kā arī savienojumos. Svaigā kārta jāsargā no ietus un
stipra saules starojuma!
Noblīvējošā kārta jāsargā no bojājamiem. Aizsargkārtas un drenu
kārtas  drīkst izveidot tikai pēc pilnīgas noblīvējuma kārtas izžūšanas
(2 un vairāk dienas, atkarībā no laika apstākļiem un pamatnes). Pie
tam jāievēro DIN 18195, 10. daļas nosacījumi. Izolācijas plākšņu
pielīmēšanai var izmantot BORNIT- Profidicht 1K Fix. Piemērotas
aizsargkārtas ir, piem., profilēta plastmasas membrāna ar slīdošu plēvi
un filtra neaust audumu (BORNI-Drain V+F), kā arī termiski vai ar
bitumeni savienotas caursūkšanās plāksnes. Pēc tam var sekot
būvbedres aizbēršana. Pie tam materiāls jāizmanto saskaņā ar DIN
18 195 10. daļu, lai izvairītos no blīvējuma un aizsargkārtas
bojājumiem.

Norāde Ar plastmasu modificēta biezais pārsegums (KMB) nav minēts
aktuālajā DIN 18195 noslodzes gadījumiem „ūdens, kas nav zem
spiediena – augsta noslodze” un „gruntsūdens”, Saskaņā ar VOB, C
daļu, DIN 18336 šajā gadījumā jāvienojas par  BORNIT- Profidicht
1K Fix  darbu sarakstā un jānorāda Pasūtītāja uz šo novirsi no DIN
18195.

Patēriņš  noslodzes gadījumos zemes mitrums/ nestāvošs infiltrācijas
ūdeni (DIN 18195-4), kā arī ūdeni bez spiediena/ mērena
noslodze (DIN 18195-5):
apm. 3,5 – 4,0 l uz m2 > mitrās kārtas biezums 3,5 – 4,0 mm >
sausās kārtas biezums 3,1- 3,6 mm
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 noslodzes gadījumos ar sakrājošos infiltrācijas ūdeni (DIN
18195-6) / ūdens ar spiedienu (gruntsūdens, iegremdēšanas
dziļums <3 m):
apm. 4,5 – 5,0 l uz m2 > mitrās kārtas biezums 4,5 – 5,0 mm >
sausās kārtas biezums 4,1 – 4,5 mm

 izolācijas plākšņu salīmēšana: apm. 2 l/m2.

Kārtas biezuma
kontrole

Saskaņā ar aktuālo DIN 18195, 3. daļu izpildes objektā jāveic  kārtas
biezuma kontrole svaigā stāvoklī (mitrās kārtas biezums), kā arī
žūšanas stāvokļa pārbaude būvbedrē ievietota, atsauces paraugam
(piem., celtniecības ķieģelim). Noblīvējumiem pēc DIN 18195 , 5. un
6. daļas šīs pārbaudes rezultāti ir jādokumentē.
Noslodzes gadījums saskaņā ar DIN 18195, 4. un 5. daļu: minimālais
sausās kārtas biezums: 3 mm
Noslodzes gadījums saskaņā ar DIN 18195, 6.daļu : minimālais
sausās kārtas biezums: 4 mm

Uzglabāšana BORNIT- Profidicht 1K Fix jāsargā no sala! Jāizvairās no siltuma
ietekmes virs +30C un tiešiem saules stariem. Oriģinālā slēgtā
iepakojumā uzglabājams minimums 12 mēnešus.

Veselības, darba un
ugunsdrošības
noteikumi

Drošības ieteikumi: Neļaut iekļūt kanalizācijā. Izvairīties no
saskarsmes ar ādu, profesionālie lietotāji Drošības datu lapu var
saņemt uz pieprasījumu.
.

Likvidācija Pilnībā iztukšotus iepakojumus nodot pārstādei. Materiāla atlikumus
var utilizēt saskaņā ar AVV-ASN: 080410 (Līmes un blīvēšanas
masu atlikumi, izņemot tos, kas attiecas uz 080409).
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