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Plaisu lente [Riss-Tape]
Ideāli  jaunu ceļa virsmu būvei un esošo sanācijai

Veids un īpašības BORNIT-Riss-Tape ir elastīga bitumena noblīvēšanas lenta drošai plaisu
un šuvju sanācijai asfaltēto platību virsmā. Produkts sastāv no polimēru
modificēta bitumena un speciālām pildvielām

Pielietošanas vietas BORNIT-Riss-Tape tiek izmantota kā pārsedzoša lente asfalta ceļu būvē,
atvērto šuvju un plaisu noblīvēšanai ar platumu līdz 3 mm. Lenta elastīgi
pārklāj šuves vai plaisas zonu un tādējādi efektīvi aizkavē virsmas ūdens
iekļūšanu. Bez problēmā var uzklāt asfalta sajaucamo materiālu.
BORNIT-Riss-Tape var izmantot visur, kur nepieciešamas vienkāršs
plaisu un šuvju sanācijas process. Uz autostrādēm BORNIT-Riss-Tape
nav ieteicams izmantot

Produkta dati saīsinātā formā
Veids Bitumena plaisu pārklāšanas lenta
Bāze Bitumens, polimēri, piedevas
Krāsa melna
Mīkstināšanās temperatūra pēc gredzena un
lodes metodes

> 80C

Apstrāde Šuvju/plaisu zonai jābūt sausai un tīrai no brīvām daļiņām. Abās zonas
pusēs kā gruntējuma ziede jāuzklāj BORNIT-Haftkleber [saķeres līmi] vai
BORNIT-Bitugrund [bitumena gruntējums]. Gruntējuma ziedes daudzums
atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas spējas. Jāizvairās no pārāk lielas devas.
Pēc gruntējuma izžūšanas uzklāj BORNIT-Riss-Tape, nedaudz
piespiežot uz plaisu zonas, jānoņem atdalošais papīrs un ar veltņa
palīdzību cieši jāpiespiež pie pamatnes.  Lai izvairītos no lentas
pielīmēšanās darba rīkam, virsma jānokaisa ar akmens drumslām. Norāde:
pie temperatūras zem +1-C lentas saķeres spēja var tikt palielināta,
nedaudz sasildot asfaltu ar propāna liesmu.

Svarīga norāde Cēlonis plaisām asfaltā parasti ir spriegumi un spēki, kas radušies dažādu
ietekmes faktoru (piem. nepietiekama pamatnes nestspēja, asfalta
ieklāšanas trūkumi utt.) iedarbībā. Pēc sanētās zonas no objekta atkarīgā
izmantošanas termiņa plaisas var rasties no jauna un līdz ar to
nepieciešama atkārtota apstrāde ar BORNIT-Riss-Tape. Šādu bojātu
vietu ilgtermiņa sanācija iespējama, novēršot cēloņus. Ilgstošāka plaisu
sanācija iespējama, veicot profesionālu nofrēzēšanu un pēc tam uzlejot
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piemērotu karsto blīvējošo materiālu (piem., BORNIT-Heißvergussmasse
TL [karstā lejamā masa]).

Uzglabāšana Produktu var uzglabāt vismaz 6 mēnešus. Kartona kastes jāsargā no
mitruma, tiešiem saules stariem un karstuma! Ruļļus uzglabāt stāvus uz
griezuma malām, nepieciešamas starpkārtas

Utilizācija Pilnībā iztukšoto taru nodot pārstrādei. Materiāla atlikumus var utilizēt
saskaņā ar AVV-ASN: 170302 (bitumena maisījumi, izņemot tos, kas atbilst
160301).

Izmēri:
Platums: 30 mm, 40 mm
Biezums: 3 mm
Ruļļa garums: 22 m

Piegādes forma:
BORNIT-Riss-Tape tiek piegādāta satīta, iepakota kastēs.
48 kastes uz eiropaletes.

Piegādes izmēri
30 x 3 mm  44  m uz kasti = 2 ruļļi / kastē
40 x 3 mm  44  m uz kasti = 2 ruļļi / kastē
Cita veida izmēri uz pieprasījumu.


