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Tekniset tiedot 22. kesäkuuta 2010 tiedoilla 

Tuotetyyppi ja 
ominaisuudet 

BORNIT®-Dachgrund 220 on liuotteeton, miedosti tuoksuva akrylaattipohjainen 
pohjuste. Tuote sisältää sieni-itiöitä ja levää tuhoavia ainesosia ja on 
vesihöyryä läpäisevä. 

Käyttökohteet BORNIT®-Dachgrund 220 voidaan käyttää vain imukykyiseen alustaan (mm. 
savi, betoni, kuitusementtilaatat) sävytetyn kattomaalin BORNIT® Dachacryl 
230 pohjamaalina. Tuote ei sovellu käytettäväksi ei-imukykyisiin materiaaleihin, 
mm. metalliin ja bitumikermiin. 

Alusta Alustan tulee olla puhdas, kuiva, luja, kestävä ja puhdistettuna tartuntaa 
huonontavista aineista. Katto on ennen tuotteen levitystä puhdistettava 
painepesurilla ja vedellä orgaanisesta aineksesta, mm. sienistä, levästä ja 
sammalkasvustosta. 

Käsittely BORNIT®-Dachgrund 220 levitetään kattomaalisiveltimellä tai Airless-
menetelmällä (suuttimen koko 0,011 – 0,013 tuumaa, 50° ruiskutuskulma, 150 
bar) 1 x riittävän paksuna kerroksena. Käyttölaitteet puhdistetaan välittömästi 
käytön jälkeen vedellä. Tuotetta voidaan käyttää vähintään +5 °C lämpötilassa. 
Ei saa levittää, jos lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle, sateella tai 
suhteellisen ilmankosteuden ollessa yli 80 %. 
Tuote on levityksen jälkeen pintakuiva 3 – 5 tunnin kuluttua (ilman lämpötilan 
ollessa 20 °C ja suhteellisen ilmankosteuden 65 %) ja valmis toisen kerroksen 
levittämiseen. Jos lämpötila on alhaisempi ja/tai suhteellinen ilmankosteus 
korkeampi, kuivumisaika pitenee. 

Tekniset tiedot Tiheys 20 °C lämpötilassa n. 1,00 g/cm3 
Värisävy väritön 
Käsittelylämpötila alk. 5 °C 
Olomuoto levitys- ja ruiskutusvalmis 
Levitystapa Harja, sivellin, Airless-laite 
Varastointi kuiva, viileä, mutta ei alle 0 °C 
GISBAU-tuotenumero M-GF 01 
GISBAU-tuotenumero M-GP01 

Menekki n. 0,2 l/m2 alustan rakenteen ja imukyvyn mukaisesti. 

Varastointi Varaston tulee olla kuiva ja viileä, lämpötila ei saa laskea pakkasen puolelle. 
Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa noin vuoden. 

Käytöstä poistaminen Kierrätettäväksi toimitetaan vain huolellisesti tyhjennetyt ja puhdistetut 
säilytysastiat. Materiaalijäämät voidaan poistaa käytöstä jätekäsittelyasetuksen 
(Saksassa: AVV-ASN: 080112* (Väriaine- ja maalijäämät paitsi koodilla 08 01 
11 merkityt tuotteet) vaatimusten mukaisesti. 
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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 10 l astia ……..……………………………. 40 astiaa/kuljetuslava 

 


