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Reaktiv – asfalts (Reaktiv Asphalt 40)
Reaktīvs, ātri sacietējošs, aukstā stāvoklī sajaucams materiāls

Saudzē apkārtējo vidi
Bez šķīdinātāja

Veids un īpašības BORNIT -Reaktiv asfalts ir aukstā stāvoklī apstrādājams materiāls, kas
tiek izmantots kā ātri sacietējošs remonta materiāls asfalta un betona
virsmu labošanai. Tas sastāv no augstas kvalitātes šķembu maisījuma ar
bitumenu saturošām un integrētām cietinātāja sastāvdaļām. BORNIT-
Reaktiv asfalts ir saudzējošs apkārtējai videi, to var otrreizēji pārstrādāt un
tas nesatur gaisīgus šķīdinātājus. Pēc tā ieklāšanas un sablīvēšanas,
remontējamās vietas tūlīt ir izmantojamas braukšanai un uzrāda teicamu
izturību. BORNIT -Reaktiv asfaltu vēlāk katrā laikā var pārklāt ar asfaltu.
BORNIT-Reaktiv asfalts, atkarībā no izmantošanas mērķa un
iebūvēšanas biezuma, tiek piedāvās ar dažādu akmeņu graudainību.
Graudainība 0-2 mm – Reaktiv asfalts 20
Graudainība 0-4 mm – Reaktiv asfalts 40
Graudainība 0-8 mm – Reaktiv asfalts 80

Pielietošanas vietas BORNIT-Reaktiv asfalts galvenokārt tiek izmantots remonta darbos ceļu
uzturēšanā. Tā kā materiālu var apstrādāt ļoti viegli un bez lielas ierīču
izmantošanas, to var izmantot arī mājamatnieki remontējot savas
iebrauktuves, auto stāvvietas vai iekšpagalmus. BORNIT-Reaktiv asfalts
tiek izmantots izsisto caurumu un visu veidu lūzumu aizvēršanai, kā arī
līmeņa starpību izlīdzināšanai uz brauktuvēm un gājēju celiņiem,
uzbrauktuvēm, pēc kanāla šahtu remonta. BORNIT-Reaktiv asfalts var
tikt izmantots uz jebkuras noslogotības ceļiem ar kārtu biezumu: 3-10 mm
(graudainība 0-2 mm), 5-20 mm (graudainība 1-4 mm), vai 10-50 mm
(graudainība 0-8 mm).

Priekšrocības  apstrādājams aukstā veidā un gatavs lietošanai;
 nav ilgs sajaukšanas laiks kā vairāku komponentu produktiem;
 pēc ieklāšanas un sablīvēšanas pa to var uzreiz braukt un tas ir

izturīgs;
 ātri sacietē un ir noslogojams;
 tam var klāt virsū karsto asfalta maisījumu;
 salizturīgs un izmantojams pie temperatūrām zem 0°C;
 to var iebūvēt viena persona bez specifisku ierīču izmantošanas;
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Pamatne Pamatnei jābūt brīvai no vaļējām daļiņām, stāvoša ūdens, ledus, sniega,
netīrumiem vai jebkuriem atdalošiem līdzekļiem. Pirms uzklāšanas uz betona,
plānai kārtai vai saķeres labošanai, mēs iesakām pamatni iepriekš apstrādāt
ar BORNIT-Bitugrund Fix (gruntējumu). Ar speciālu pulverizatoru, kurš ir
aprīkots ar 360°- lokāmu ventili, bez pūlēm var gruntēt nelielas virsmas,
neizmantojot citus darba rīkus. Produkts labi iesūcas pamatnēm, darbojas
stabilizējoši un izžūst ātrāk nekā tradicionālie bitumena gruntējumi. Pēc
pilnīgas gruntējuma izžūšanas var uzsākt BORNIT-Reaktiv asfalta
ieklāšanu.

Apstrādāšana BORNIT-Reaktiv asfaltu var uzklāt uz pamatnes un ar grābekli vai ķelli
izlīdzināt ar nelielu paaugstinājumu. Pēc tam reaktīvā asfalta kārtu pamatīgi
apsmidzina ar ūdeni (apm. 1 l ūdens uz 25 kg maisījuma). Pēc tam sajauktais
materiāls labi jāsablīvē. Mazām virsmām pietiek ar pamatīgu noblietēšanu ar
rokas blietētāju, lielākām platībām ieteicams izmantot vibrācijas plāksni vai
velci. Iebūvējot BORNIT-Reaktiv asfaltu pie temperatūras zem 0°C , labākai
apstrādei materiālu iepriekš paturēt siltā telpā. Pēc iebūvēšanas
neapsmidzināt ar ūdeni. Jārēķinās ar lēnāku sacietēšanu! Pie temperatūrām
zem -5°C darbus būtu jāpārtrauc. Pēc BORNIT-Reaktiv asfalta
iebūvēšanas un sablīvēšanas, pa to tūlīt var braukt. Lai izvairītos no lipīguma,
virsmu var apkaisīt ar smalki sadrupinātām smiltīm. Tālāk virsmu blietē
braucošais autotransports.

Patēriņš apm.25 kg/m2 uz katru kārtas cm.

Uzglabāšana Produkts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojumā minimums 6 mēnešus.
Atvērtu iepakojumu nekavējoties jāizmanto un to tālāk uzglabāt nedrīkst.
BORNIT-Reaktiv asfalts ir sauss un jāuzglabā vēsā vietā.

Likvidācija Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla
atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 070302 (bitumena maisījumi, izņemot
tos, kas iekļauti 170301).

Piegādes formas 30 kg plastmasas iepakojums…... 27 iepakojumi uz paletes
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Piebilde Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz
ar to tās vairs nav spēkā. Informācija jāsastāda atbilstoši izmantotās
tehniskas jaunākajam līmenim. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no
būvobjekta stāvokļa, iespējamas 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


