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Kaltspachtel (aukstā špaktele)

Šķiedras saturoša bitumena špakteļmasa
Tehniskās atgādnes  datums: 2015. gada 18. maijs

Veids un īpašības BORNIT - Kaltspachtel ir pastveida, ar šķiedru nostiprināta bitumena  hermetizējošā masa, kuru
izmanto aukstā veidā.  šķīdinātāju saturošais produkts ir izturīgs pret neoksidētām skābēm un satur
stabilizējošas piedevas un piejaukumus, lai aizkavētu  slieksmi uz nosēšanos. Materiāla īpašības
pilnībā darbojas tikai pēc pilnīgas izšūšanas. Špakteļmasa kļūst ūdens necaurlaidīga, degvielu,
eļļām un oksidējošām skābēm. BORNIT - Kaltspachtel nesatur darvu, azbestu, PCK un PCB.
Pārbaudīts saskaņā ar AIB DS 835

Izmantošanas jomas BORNIT-Kaltspachtel izmanto jumta seguma no bitumena jumta seguma sloksnēm bojātu vietu
izlabošanai un noblīvēšanai, kā arī caurumu, iebūvētu daļu utt. pieslēgumiem un noslēgšanai.
Produktam ir laba saķere ar minerālu pamatni (betons, apmetums, mūris), bitumena jumta seguma
sloksnēm un segumiem, kā arī šķiedru cementa virsmām, Uzklāšana uz neuzsūcošām pamatnēm,
tādām kā NE-metāli un tērauds, būtu jāveic tikai pēc gruntēšanas un pie maksimāla slīpuma 25°
(apm. 50%) un maksimāla kārtas biezuma 4 mm, lai izvairītos no notecēšanas.
Nav piemērots plastikāta sloksnēm, polistirola vai cieto putu pamatnēm, ka arī ar impregnētiem,
piem., silikonu saturošiem krāsojumiem apstrādātām virsmām.
Veicot uzklāšanu un betona, mūra un apmetuma, iepriekš pamatne putekļu piesaistei jāgruntē ar
BORNIT- Bitugrund.

Jūsu priekšrocības  ir gatava izmantošanai
 pārklāj plaisas, ūdens necaurlaidīga un UV-izturīga
 universāli izmantojama
 uzklājot ir minimāls iekārtu, materiālu un darba patēriņš

Produkta dati Veids bitumena špakteļmasa
īsā formā Bāze Bitumens,  šķīdinātāji, piedevas

Šķīdinātāji Testa benzīns
Krāsa Melna
Blīvums apm. 1,20-1,30  g/cm3

Konsistence pastveida
Uzklāšana Ar špakteli
Cieto ķermeņu atmiekšķēšanās punkts (EP) 160°C

Siltumizturība pie 70°C nenotek
Ūdens caurlaidība 0,5 bar, 8 h blīvs
Uzglabāšana salizturīgs
Uzglabāšanas ilgums Oriģinālā slēgtā iepakojumā 12 mēneši
Tīrīšana BORNIT - Bitumenreiniger
Sask. ar BetrSichV uzliesmojošs
GISBAU produkta kos BBP 20
VOC satur < 230 g/l
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Pamatne Pamatnei jābūt sausai, tīrai un bez eļļas, kā arī nestspējīgai. Labākai saķerei ar betonu, mūri,
apmetumu kā gruntējums tiek ieteikts iepriekš izmantot BORNIT-Grundbit. Gruntējumam pirms
šapkteļmasas  uzklāšanas jābūt pilnībā izžuvušam. Produkts satur šķīdinātājus, var iedarboties uz
plastmasām utt. Pirms izmantošanas pārbaudīt saderību ar pamatni!

Apstrādāšana BORNIT-Kaltspachtel ir gatavs lietošanai un uzklājams piegādātā formā ar ķelli vai
špakteli. Aukstos laika apstākļos špakteļmasa pirms uzklāšanas jāuzglabā apkurinātā telpā.
BORNIT-Kaltspachtel  vislabāk apstrādājama temperatūrā no +5°C līdz 35°C. Pie
iepriekšējs uzglabāšanas siltā telpā iespējams apstrādāt pie āra temperatūras -5°C
Produkts intensīvi jāuzklāj uz pamatnes, slīpi klājot uz malām,. Pie tam uzklāšanas biezums
līdz 5 mm. Biezākas špakteles kārtas uzklājamas  vairākos darba gājienos ar laika atstarpi,
kas nodrošina drošu un vienmērīgu šķīdinātāja iztvaikošanu! Pretējā gadījumā nav iespējams
izvairīties no pūslīšu veidošanās saules ietekmē un nav izslēdzamas ļoti ilgi žūšanas laiki
(vairākas nedēļas). Neklāt uz sakarsušām vai viegli uzkarstošām pamatnēm.
Žūšanas laikā pārklājumu sargāt no mitruma, lietus vai kondensāta.

Patēriņš Uz mm kārtas biezuma apm. 1m2 kg/m2

Uzglabāšana Produkts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojuma minimums 12 mēnešus. Sargāt no
sala!

Veselības, darba un
ugunsdrošības aizsardzība

Produkts nedrīkst nokļūt bērnu rokās.
Darba laikā neēst, nedzert  un nesmēķēt.
Ievērot TRGS aktuālo versiju.
Neizmantot  slēgtās telpās!
Tikai šķidrā veidā uzliesmojošs un kaitīgs apkārtēji videi, neturēt degšanas avotu
tuvumā.  Šķīdinātāja iztvaikošanas gadījumā no produkta nerodas apdraudējums
apkārtējai videi. Bitumena kārta nav bīstama cilvēkiem un augiem un ūdens pasaulei

Utilizācija Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Materiāla atlikumus var
izmest pēc AVV-ASN: 080410 (līmes un blīvēšanas materiālu atkritumi, kas atbilst
080409).

Piezīmes 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

Piegādes formas 1,0 kg  bundža
2,5 kg spainis
6,0 kg spainis
12,0 kg spainis
25,0 kg spainis

18 bundžas kastē
99 iepakojumi uz paletes
75 iepakojumi uz paletes
45 iepakojumi uz paletes
18 iepakojumi uz paletes


