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Liik ja omadused 

 
BORNIT®-Grundbit on polümeermodifitseeritud bituumenkrunt suurepäraste 
nakkeomadustega paljudel ehituses kasutatavatel aluspindadel. 
Toode on keskkonnasõbralik, kuna see ei sisalda lahusteid. 
 

 
Kasutusalad 

 
BORNIT®-Grundbit'i kasutatakse sideainena aluspinna eeltöötlemiseks  enne 
keevituspaanide paigaldamist või krundina järgnevaks bituumenemulsiooni 
pealekandmiseks (nt BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Unibit, BORNIT®-Dachbit).  
Toodet saab kasutada siseruumides ja välisalal erinevatel aluspindadel, mis kannatavad 
bituumenit (nt betoon, müüritis, krohv, vanad bituumenpaanid jne).  
BORNIT®-Grundbit vastab toote nõuetele ZVDH „lamekatuse juhised“ ja vdd „Tehnilised 
reeglid – bituumenpaanide abc“ kohaselt.  
 
Märkus: Vastavalt Ehitustöörühma ringkirjale (11/05) soovitatakse siseruumides tehtavate 
tööde korral eranditult emulsioonil põhinevaid bituumenkrunte (BORNIT®-Grundbit)!   
 

 
Toote eelised 

 

• keskkonnasõbralik, kuna lahustivaba 

• suurepärane kleepevõime (ka metallil) 

• head nakkeomadused 

• ökonoomne 

• uuestisuletav nõu 
 

 
Toote andmed 
lühidalt 

 
Liik  bituumenemulsioon 
Baas elastomeerid, bituumen, täiteained 
Lahusti vesi 
Värvus värskena pruun, kuivana must 
Tihedus 20 °C juures   1,00 g/cm³ 
Konsistents vedel 
Katmine survepihustid, pihustid, hari, rull 
Ladustamine külmatundlik! 
Säilib suletud originaalnõus 12 kuud 
Puhastamine värskena veega, tardunult BORNIT®-

Bitumenreiniger'iga või BORNIT®- MultiClean'iga. 
Ohuklass VbF ja ADR kohaselt puudub 
GISBAU-tootekood BBP 10 
  

 

 
Aluspind 

 
Aluspind peab olema puhas ning õli- ja rasvavaba. Lahtised osakesed, kahjustatud kohad 
ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada. Mineraalsed aluspinnad võivad olla veidi 
niisked, kuid mitte märjad. 
Metallist aluspindel kasutamisel tuleb jälgida, et aluspind oleks puhas ning õli- ja 
rasvavaba (teha rasvavabaks või karestada). 
 



                                                                                                                    

                                                                                  

 
Töötlemine 

 
BORNIT®-Grundbit'i töödeldakse külmalt. Enne töötlemist natuke segada. 
Krunti võib aluspinnale peale kanda pintsli, rulli, pihusti või survepihustiga. Tööriista on 
soovitatav kergelt niisutada enne töötlemist ja selle ajal. 
Toodet ei tohi kasutada objekti- või välistemperatuuril alla +5° C ja üle +30 °C. BORNIT®-
Grundbit ei tohi mingil juhul kanda peale vihma, liiga kõrge niiskuse (udu) või külma korral 
(külmatundlik!). Kaitsta pealekantud kihti vihma ja külma eest, kuni see on täielikult 
kuivanud.  
Puhastada tööriistu kohe pärast kasutamist veega. 
Enne keevituspaanide paigaldamist veenduda, et BORNIT®-Grundbit on täielikult 
kuivanud. 
Kuivamisaeg sõltub ilmast, ümbruskonna ja aluspinna temperatuurist ja aluspinna 
imamisvõimest. Temperatuuril 20 °C on see umbes 2 tundi. 
Metallist aluspindade puhul võib kuivamisaega pikeneda olenevalt ilmast. 
 

 
Kulu 

 
u 0,2 l/m² (sõltuvalt aluspinna imavusvõimest) 
 

 
Ladustamine 

 
BORNIT®-Grundbit tuleb kaitsta külmumise eest. Tuleks vältida kuumust üle +30 °C ja 
otsest päikesevalgust. Suletud originaalnõus säilib  
12 kuud. 
 

 
Kõrvaldamine 

 
Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijääke käidelda 
vastavalt jäätmekoodile 080410 (liimi ja tihendusmassi jäätmed, välja arvatud need, mis 
langevad 080409 alla) all. 
 

 
Märkus 

 
Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega varasem 
teave enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele. 
Palume arvestada aga siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutuda vajalikuks 
kõrvalekalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole kokku lepitud 
teisiti, pole kogu infolehes sisalduv teave siduv ja tegemist pole seega kokkulepitud toote 
omadustega. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi käesolevas infolehes. 
Soovitame Teil vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie kodulehelt www.bornit.de. 
 

 
Tarnevorm 

 
    5 l ämber ........................................................... 60 nõud alusel 
  10 l ämber ........................................................... 44 nõud alusel 
  25 l ämber ........................................................... 18 nõud alusel 
 

 

http://www.bornit.de/

