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Bitumiliuos ja pehmennetty bitumipitoinen sideaine/Tyyppi Fm2B6 
Viskositeetti Luokka 2 
Liukenevuus Luokka 2 
Leimahduspiste Luokka 2 
Kovettuminen/tislaus Luokka 6 
Olomuoto keskimääräisissä  
käsittelylämpötiloissa (tunkeutuma) Luokka 2 
Olomuoto korotetuissa  
käsittelylämpötiloissa (tunkeutuma) Luokka 0 
Olomuoto korotetuissa  
käsittelylämpötiloissa (tunkeutuma) Luokka 0 

Tuotetyyppi ja 
ominaisuudet 

BORNIT®-Bitugrund Fix on ruiskutettava, liuotinpitoinen bitumipohjuste. 
Erityisvalmisteisella käyttäjäystävällisellä 360° kallistusventtiilillä varustetulla 
suihkepullolla voidaan käsitellä pieniäkin alueita ilman lisälaitteita. 
Tuote tunkeutuu hyvin alustaan, toimii pölyä sitoen ja kuivuu nopeammin kuin 
siveltimellä levitettävät bitumipohjusteet. Tehoaine on testattu AIB:in 
mukaisesti. BORNIT®-Bitugrund Fix on lisäksi testattu standardin EN 15332 
(Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiliuosten ja fluksattujen bitumisten 
sideaineiden laatuvaatimukset) mukaisesti. 

Käyttökohteet BORNIT®-Bitugrund Fix on tarkoitettu alustan esikäsittelyyn ja erilaisten 
bitumipitoisten rakennusmateriaalien tartunnan parantamiseen seuraavissa 
käyttökohteissa: 
 
 Alustan esikäsittely bitumilevityksessä 
 Liuotinpitoisten bitumipinnoitteiden pohjuste 

(BORNIT®-Isolieranstrich, - Kaltkleber, - Kaltspachtel, -Korrosionsschutz 
jne.) 

 Tartuntaa parantava aine tienrakennusurakoissa  
(BORNIT®-Kaltmischgut, - Schlagloch-Ex ja Reaktiv-Asphalt) 

 Tartuntaa parantava aine asfalttipäällysteissä ennen BORNIT®-Riss Tape 
käyttämistä 

 Saumojen pohjustaminen ennen sauman käsittelyä BORNIT®-
Fugenbandilla 

 Bitumiprofiilien ja nauhojen tartunnan parantaminen 
(BORNIT®-Dreiecksband, - Trapezband, - Alu-Tape) 

 
BORNIT®-Bitugrund Fix tarttuu melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin (mm. 
betoni, tiili, rappaus, metalli, puu, asfaltti jne.). 
BORNIT®-Bitugrund Fix ei sovellu käytettäväksi vaahdotetun ja kutistetun 
polystyrolin kanssa eikä alustaan, joka ei kestä liuottimia!   
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Tuotteen edut  yksinkertainen käsittely, sivellintä, harjaa tai telaa ei tarvita 
 työkaluja ei tarvitse puhdistaa 
 heti käyttövalmis 
 taloudellinen käytössä 
 yleisesti sopii pienille alueille 
 hyvä tarttuvuus ja nopea kuivuminen 
 erinomainen tunkeuma ja alustassa verkostuminen 

Tuotetiedot lyhyesti Tuotetyyppi bitumipohjuste, sisältää liuotinta 
Koostumus bitumi 
Liuote puhdistusbensiini 
Värisävy musta 
Tiheys 23 °C lämpötilassa 0,74 g/cm3 
Olomuoto suihkutettava 
Levitys Suihkepullo (suihkuttaa vain alaspäin!) 
Käsittelylämpötila 
(ympäristön ja alustan lämpötila) vähintään +5 °C ja enintään +35 °C 
Varastointi kuiva, viileä, tuote kestää jäätymisen 
Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa  

12 kuukautta 
 Säilytetään erillään sytytyslähteistä! 
GISBAU-tuotenumero BBP 30 
VOC-pitoisuus  560 g/l 

Käsittely Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Irralliset kappaleet poistetaan 
ennen pohjusteen levittämistä. Tuotetta säilytetään ennen levitystä 
huoneenlämmössä ja suihkepulloa ravistellaan ennen käyttöä voimakkaasti 
noin minuutin ajan. BORNIT®-Bitugrund Fix suihkutetaan taivuttamalla 
ruiskutussuulake alaspäin noin 25 cm etäisyydeltä tasaisesti alustaan. Saa 
suihkuttaa vain alaspäin! Jos suutinta pidetään ylöspäin, pullosta tulee vain 
kaasua! Se taas saattaa johtaa siihen, että pulloa ei tyhjennetä kokonaan. 
Alustaan käsittelyä voi jatkaa vasta pohjusteen täydellisen kuivumisen jälkeen. 

Menekki Suihkepullosta riittää noin3 m2 käsittelyyn alustan tyypistä, kerrospaksuudesta 
ja käyttötavasta riippuen. 

Varastointi BORNIT®-Bitugrund Fix säilyy 12 kuukautta. Tuote kestää jäätymisen. 
Suojattava suoralta auringonsäteilyltä ja sytytyslähteiltä.  

Altistumisen 
ehkäiseminen ja 
palontorjunta  

 Tuotteen lähellä ei saa säilyttää elintarvikkeita; tuotteen käsittelyn aikana ei 
saa syödä, juoda tai tupakoida; käytössä on noudatettava yleisiä 
hygieniaohjeita. 

 Vältettävä tuotteen höyryjen ja suihkeen hengittämistä; suljetuissa tiloissa 
käsittelyn aikana on varmistettava riittävä raikkaan ilman sisääntulo tai 
käytettävä hengityssuojaa yhdistelmäsuodattimella A2/P3; lisäksi on 
käytettävä liuottimia kestäviä nitriili- tai fluorikumi (Viton) suojakäsineitä.  

 Tuote on valmistajan tietojen mukaan erittäin helposti syttyvä, suojattava 
auringonsäteilyltä ja yli +50 °C lämpötilalta.  
Vaaralliset ainesosat tuote-etiketin tietojen mukaan: hiilivetyseos 
(puhdistusbensiini) painekaasuilla (propaani/butaani) 

 
Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa! 
 
Katso lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta!  
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Käytöstä poistaminen Kierrätettäväksi toimitetaan vain huolellisesti tyhjennetyt ja puhdistetut 
säilytysastiat. Materiaalijäämät voidaan poistaa käytöstä jätekäsittelyasetuksen 
(Saksassa: AVV-ASN: 160504* (Vaarallisia kaasuja sisältävät aineet 
painepulloissa (myös halonit)) ja puhdistamattomat pakkaukset 
jätekäsittelyasetuksen (Saksassa: AVV-ASN: 150110* (Vaarallisten aineiden 
jäämiä sisältävät tai vaarallisilla aineilla saastuneet pakkaukset) vaatimusten 
mukaisesti. 

Huomautus Tämä tekninen tietolehti korvaa kaikki aikaisemmin tuotteesta annetut tiedot. 
Aikaisemmat tiedot eivät ole enää voimassa. Tiedot on laadittu tuotteen 
käytöstä saatujen uusimpien tietojen pohjalta. On huomioitava, että 
rakennuskohteen olosuhteet saattavat vaatia poikkeamia tässä asiakirjassa 
kuvatuista käsittelytavoista. Jos ei ole sitovasti muuta sovittu, tässä teknisessä 
tietolehdessä annetut tiedot eivät ole sitovia eivätkä edusta sovittuja 
tuoteominaisuuksia. Pidätämme oikeuden tässä asiakirjassa annettujen 
tietojen muuttamiseen. Uusimmat tiedot tuotteesta saa meidän internetin 
kotisivulta www.bornit.de. 

Toimituspakkaukset 600 ml suihkepullo ……… 12 pulloa laatikossa..……. 70 laatikkoa/kuljetuslava 

 


