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Masa bruģa šuvju aizvēršanai (Pflastervergußmasse)
Bitumena karsta lejamā masa bruģakmens šuvēm

Neatkarīga uzraudzība - Bautest

Veids un īpašības BORNIT masa bruģa šuvju aizvēršanai ir aizliešanas masa uz bitumena
bāzes ar minerālām pildvielām. Bruģakmens šuvju masa ir izkausējama
līdz lejamai konsistencei. Kvalitāte  pēc ZVT Fug - SIB 01 un pārbaudīta
atbilstoši TL/TP Fug-StB 01.

Pielietošanas vietas BORNIT masa bruģa šuvju aizvēršanai kalpo šuvju blīvēšanai un
aizvēršanai visa veida bruģiem, kā piem., bruģakmens, mazs, māla un
dekoratīvs bruģis. BORNIT masa bruģa šuvju aizvēršanai var tikt
izmantota maz noslogotu šuvju noblīvēšanai celtnēs no betona, mūra un
dzelzsbetona.

Tehniskie dati Veids – bitumena masa bruģa šuvju aizvēršanai;
Bāze – bitumens;
Krāsa – melna;
Konsistence – izlejams pēc sakarsēšanas;
Uzklāšana – ar lejkannu;
Izkausēšanas temperatūra – maks. 180°C;
Izmantošanas temperatūra – apm. 150°C;
Virsmas temperatūra šuvei – min. 0°C;
Atkušanas punkts, pārbaudot ar metodi plastiskās deformācijas temp.
noteikšanai – min 75 °C;
Formas noturība siltumā (lodes krišana pie 120 cm, 0°C) – 3 no 4;
Formas noturība siltumā – < 10;
Uzglabāšana – Sargāt no tiešiem saules stariem un siltuma iedarbības;
Uzglabāt vēlams – oriģinālā aizvērtā bundžā min. 6 mēnešus;
Tīrīšana – BORNIT bitumena tīrītājs;
Bīstamības klase pēc VbF un ADRR – nav;

Apstrādāšana Šuvēm jābūt sausām un tīrām. Eļļu un tauku atliekas, vaļīgas daļiņas
jānotīra. Šuve jāizpūš tīra ar saspiesto gaisu. Pirms ieliešanas malas
noteikti jāapstrādā ar BORNIT saķeres pamatni vai BORNIT bituma
pamatni. Pirms liešanas uzsākšanas gruntējumam jābūt nožuvušam
(pārbaude ar pirkstu). Vispirms jānotīra lejamo masu no bundžas. Tad
BORNIT masu bruģa šuvju aizvēršanai jāsajauc ar sajaucēju, un, ar
termometru aprīkotā kausēšanas katlā, lēnām ar termostata vadītu degli
jāuzkarsē līdz izmantošanas temperatūrai . Pie tam noteikti jāievēro
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maksimālā kušanas temperatūra 180°C un masa jātur kustībā, lai izvairītos
no pārkaršanas un nogulsnēšanās. Izkausēt tikai paredzamo dienas
patēriņu, jo vairākkārtīgas izkausēšanas rezultātā var mainīties materiāla
īpašības. Liešanas darbi jāveic ar piemērotām ierīcēm (piem., šaura
lejkanna ar garu lejamo daļu utt.). Ja sākas lietus, liešanu jāpārtrauc.

Patēriņš Apmēram 1,4 kg / litri.
Gruntējuma patēriņš sastāda apm. 4% lejamās masas daudzuma

Uzglabāšana Produkts uzglabājams slēgtā kartona iepakojumā minimums 6 mēnešus.
Sargāt no tiešiem saules stariem un mitruma iedarbības.

Likvidācija Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla
atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 170302 (bitumena maisījumi, izņemto
tos, kas pakļauti 170301)

Piegādes formas 15 kg kaste………………….  64 kastes uz paletes
30 kg kaste …………………. 34 kastes uz paletes

Piebilde 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.


