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Grundbit
Elastomēra bitumena-gruntējums bez šķīdinātāja

Tehniskās atgādnes datums: 2015. gada 12.februāris
Veids un īpašības BORNIT - Dachbit ir šķīdinātāju nesaturošs, ar plastmasu uzlabots

aizsargkrāsojums uz augstvērtīgas bitumena emulsijas bāzes.. Produkts jāizmanto
aukstā veidā un  to var uzkrāsot, uzklāt ar rullīti vai ar Airless- metodi.

Izmantošanas jomas BORNIT-Dachbit izmanto kā jumta krāsojumu bitumenu saturošu un minerāklu
jumta segumu sanācijai un saglabāšanai. Nav piemērots gofrētām bitumena
plāksnēm. Jumtiem jābūt ar vismaz 3° (grādu) slīpumu, lai varētu  izslēgt ilgstoši
stāvoša ūdens esamību.
Saķeres uzlabošanai un uz uzsūcošām pamatnēm BORNIT-Grundbit jāizmanto
kā gruntējums.

Jūsu priekšrocības  laba saķere, augsta segtspēja, kā arī  izturīga pret laika apstākļu ietekmi
 īpaši saudzīgs pret apkārtējo vidi, jo ir bez šķīdinātājiem
 piemērots polimēra bitumens sloksnēm
 izmantojams aukstā veidā

Produkta dati Veids Ar lateksu uzlabota bitumena emulsija
īsā formā Bāze Bitumena emulsija, latekss

Atšķaidītājs Ūdens
Krāsa Melna (svaigā stāvoklī brūna)
Blīvums apm. 1,00 g/cm3

Konsistence biezs šķidrums
Uzklāšana Ota, rullis, birste, izmidzināšanas metode
Cieto daļiņu sastāvs apm. 60%
Materiāla temperatūras apgabals
apstrādes laikā

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

Uzglabāšana Regulējamā režīmā, ne zemāk par +2 °C  līdz +30°C, sala
jūtīgs!

Uzglabāšanas termiņš Slēgtā oriģinālā iepakojumā 12 mēneši
Tīrīšana Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā stāvoklī ar BORNIT -

Bitumenreiniger vai BORNIT -MultiClean
Atšķaidīšanai Ūdens
Veselībai kaitīgas vielas atbilstoši
Darba materiālu rīkojumam

Nav

Bīstamības klase pēc VbF un ADR Nav
GISBAU- produkta kods BBP 10
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Apstrādāšana BORNIT-Grundbit ir gatavs lietošanai. Pirms izmantošanas
nedaudz apmaisīt.
Gruntējums var tikt uzklāts krāsojot, ar rullīti, ar uzpūšanas un uz
smidzināšanas metodi uz pamatnes, Ieteicams darba rīkus pirms un
izmantošanas laikā nedaudz samitrināt.
Produkts nedrīkst tikt izmantots zem+5°C u virs +30°C āra un
objekta temperatūras. BORNIT-Grundbit nekādā gadījumā
neuzklāt lietus laikā, augsta gaisa mitruma gadījumā (migla) vai
sala gadījumā (jūtīgs pret salu!). Krāsojumu sargāt no lietus un
sala līdz pilnīgai izžūšanai.
Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.
Pirms metināšanas līniju izlikšanas jāpārliecinās, lai BORNIT-
Grundbit būtu pilnībā izžuvis.
Izžūšanas laiks atkarīgs no laika apstākļiem, apkārtējās vides un
pamatnes temperatūras, kā arī pamatnes uzsākšanas spējas. Tā
sastāda apm. 2 stundas pie 20 °C.
Uz metāla pamatnēm žūšanas laiks atkarībā no laika apstākļiem
var paildzināties.

Patēriņš apm. 0,2 l/m2 (atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas)
Uzglabāšana BORNIT-Grundbit jāsargā no sala.  Jāizvairās no siltuma

iedarbība virs +30°C un tiešiem saules stariem. Uzglabājams
oriģinālā slēgtā iepakojumā 12 mēneši.

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 5 l spainis
10 l spainis
25 l skārda tara

60 iepakojumi uz paletes
44 iepakojumi uz paletes
18 iepakojumi uz paletes


