Tulkojums no vācu valodas

Flexbit
Ļoti elastīgs bitumena- lamināta pārklājums
Saudzē apkārtējo vidi
Bez šķīdinātāja

Tehniskās atgādnes datums: 2015. gada 04. jūnijs
Veids un īpašības

BORNIT-Flexbit ir augstvērtīga, ar kaučuku-lateksu modificēta
bitumena emulsija bezšuvju, elastīgs un ūdens necaurlaidīgs
aizsargpārklājums dažādām izmantošanas jomām augstceltnēm un
pazemes būvēm. Pārklājums saķeres stāvoklī ir izturīgs pret laika
apstākļiem un UV stariem un var tikt izmantota kā iekšējiem, tā āra
darbiem. Produkts ir bez šķīdinātājiem un pēc izžūšanas veido ļoti elastīgu,
plaisas pārklājošu aizsargkārtu pret ūdeni un mitrumu.
Pārbaudīts pēc ABI un DIN EN 1062-7.

Izmantošanas jomas

BORNIT-Flexbit kalpo novecojušu, bitumenu saturošu plakano jumtu
sanēšanai un blīvēšanai, kā arī jaunu betona jumta virsmu aizsardzībai
(piem., garāžas no gatavām detaļām) pret laika apstākļu iedarbību,
Produktu var izmantot uz betona, apmetuma, mūra ar aizpildītām šuvēm
vai bitumenu saturošām pamatnēm.
Viļņotām bitumena plāksnēm BORNIT-Flexbit nav piemērots.
BORNIT-Flexbit var izmantot būves daļu, kuras ir saskarsmē ar zemi,
aizsardzībai pret augsnes mitrumu (nevis būvju blīvēšanai saskaņā ar DIN
18195), kā arī kā starpizolācija uz horizontālām virsmām, piem., balkoni,
terases, pagraba grīdas un flīzīšu segums zem klona. BORNIT-Flexbit
piemērots arī polimēr-bitumena joslām.
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Jūsu priekšrocības

Produkta dati
saīsinātā formā






ļoti elastīgs un pārklāj plaisas
izmantojams universāli un ir gatavs lietošanai
augsts pagarinājums pārraušanas brīdī 370%
piemērots arī polimēr-bitumena joslām

Veids
Bāze
Šķīdinātājs
Krāsa
Blīvums
Siltumizturība
Pagarinājums pārraušanas brīdī
Konsistence
Uzklāšana
Izmantošanas temperatūra
(apkārtējā visu un pamatne)
Uzglabāšana
Uzglabāšanas ilgums
Tīrīšana

Atšķaidīšana
Veselībai
kaitīgas
vielas
atbilstoši
Darba
materiālu
rīkojumam
Bīstamības klase pēc VbF un
ADR
GIBAU-produkta kods

Bitumena-lateksa -aizsargkrāsojums
Kaučuka latekss, bitumena emulsija
nav
melna
apm.1,00 g/cm3
min. 100°C pēc AIB
370%
Biezs šķidrums, tiksotrops
Pindzele, birste vai spec. izmidzinātājs (airless)
no +5°C līdz maksimums +30°C
Regulēt temperatūru, ne zemāka par +2°C līdz +30°C
Jūtīgs pret salu!
Oriģinālā slēgtā iepakojumā 12 mēneši
Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā stāvoklī ar
BORNIT-Bitumenreiniger
vai
BORNITMultiClean
Ūdens
nav

nav
BBP10

BORNIT - spēcīga marka celtniecībai
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Pamatne

Apstrādāšana

Pamatnei jābūt brīvai no vaļējām daļiņām, stāvoša ūdens, ledus, sniega,
Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai un brīvai no jebkuriem atdalošiem
līdzekļiem (eļļa, tauki, putekļi u.c.). Tā drīkst būt mazliet mitra, bet ne slapja,
Stāvošs ūdens jānotīra. Izmantojot uz plakaniem jumtiem jābūt pietiekamam
jumta slīpumam (minimums 3°)

BORNIT-Flexbit ir gatavs lietošanai- eventuāli mazliet jāsamaisa,
Uzklāt ar iepriekš samitrinātu aitas vilnas rullīti, slotu, birsti, otu vai
piemērotu izsmidzinātāju (airless). Smidzināšanai BORNIT-Flexbit
eventuāli nedaudz jāatšķaida ar ūdeni, lai iegūtu vēlamo konsistenci.
Stirpri uzsūcošām vai smilšainām pamatnēm jāizmanto iepriekš izklāta
BORNIT- Grundbit kārta.
Pārklāšana notiek ar neatšķaidītu BORNIT-Flexbit minimums 2 kārtās,
Otrā kārta tiek uzklāta pēc iepriekšējās kārtas nožūšanas. BORNITGlasgittergewebe (stikla šķiedras audums) palielina stabilitāti pret
mehānisku noslodzi. BORNIT-Flexbit pēc pilnīgas izžūšanas ir ūdens
necaurlaidīgs un izturīgs pret laika apstākļu ietekmi
BORNIT-Flexbit nekādā gadījumā neuzklāt lietus laikā, pie augsta gaisa
mitruma (migla) vai sala (jūtīgs pret salu)!). Izmatošanas laikā pamatnes
un apkārtnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un tā nedrīkstētu
pārsniegt +30°C.
Svaiga kārta jāsargā no lietus. Līdz pilnīgai sacietēšanai BORNITFlexbit jāsargā no sala.

Patēriņš

apm.0,5 l/m2 uz katru kārtu

Uzglabāšana

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

Izmešana atkritumos

Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotus iepakojumus.
Materiāla atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 080410 (līmes un
blīvēšanas materiāla atlikumi, izņemot tos, kas iekļauti 080409).

Piezīmes

Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas.
Līdz ar to tās vairs nav spēka. Informācija jāsastāda atbilstoši izmantotās
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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 kaste

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

BORNIT - spēcīga marka celtniecībai
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