Asfalta gruntējums (Asphaltprimer)
Divu komponentu pamatkrāsa apsorbējošai un neapsorbējošai virsmai uz
epoksīdsveķu bāzes

Veids un īpašības

BORNIT® asfalta gruntējums ir divu komponentu saķeres veicējs,
paredzēts polisuflīda izolācijas materiāliem vai uz problemātiskas
uzklāšanas virsmas un īpašam pielietošanas veidam.

Pielietošanas vietas

BORNIT® asfalta gruntējumu var piemērot gan uz apsorbējošas, gan uz
neapsorbējošas virsmas. Ievērojamas saķeres īpašības tiek sasniegtas uz
tikko uzklāta asfalta un uz dažādiem metāliem (nerūrējošais tērauds,
misiņš, alumīnijs). BORNIT® asfalta gruntējums ir īpaši piemērots, ja
blīvējums tiek pakļauts papildus termiskai apstrādei līdz 100 grādiem. Tas
nav piemērots asfalta virsmām, kuras tiek ķīmiski noslogotas, piem. Ar
degvielu, benzīnu u.c.

Tehniskie dati

Ķīmiskā bāze – epoksīdsveķi;
Apstrādes laiks – apm. 1 stunda, arī pie temperatūras virs 25 Co;
Nožūšanas laiks – 2-6 stundas, atkarībā no grunts tempratūras;
Attiecība – Komponents A pret komponentu B = 7:4 ;
Patēriņš – 0,02 līdz 0,04 tekošajā metrā atkarībā no savienojumu izmēriem
Krāsa – bezkrāsas;
GISBAU produkta kods – RE 2;
Gaistošo organisko savienojumu saturs komponentā A - <50 g/l;
Gaistošo organisko savienojumu saturs komponentā B - < 330 g/l;

Uzglabāšana

12 mēneši, neatverot iepakojumu

Veselības, darba un
ugunsdrošība

Informāciju par TRGS, WGK meklējiet mūsu ES drošības datu lapā.
Komponenti A un B ir kaitīgi veselībai, saskaroties ar ādu un tos norijot.
Nēsāt noteiktos aizsargcimdus. Uz to attiecas „Informācijas lapa par
poliestera un epoksīdsveķa apstrādi” un Federālās policijas Ķīmijas
industijas noteiktās prasības.

Likvidācija

Izmest tikai iztukšoto pārpalikumu tvertnes. Komponentu A+B materiālu
pārpalikumus var izmest pēc AVV- ASN: 080409* (līmes un plombju
pārpalikumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas).
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Piegādes forma

1 l tvertne ..........10 tvertnes kartona kastē..........28 kartona kastes uz
transporta platformas

Piebilde

Šī informācijas lapa aizstāj visu iepriekšējo informāciju par produktu;
iepriekšējā informācija nav derīga. Tā ir izveidota pēc jaunākajām ziņām par
produkta pielietošanas tehniku. Tomēr ņemiet vērā, ka var būt izmaiņas
atkarībā no konkrētā būvobjekta. Ja vien nav veiktas nekādas citas
vienošanās, tad visa minētā informācija ir nesaistoša un neattēlo produkta
stāvokli. Mēs iesakām meklēt izmaiņas, kas saistītas ar šo informācijas lapu,
mūsu mājaslapā www.bornit.de.
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