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Bitumenreiniger 

Bituumenlahusti 

  

• määrdunud aluspindade ja pindade jaoks             •  sõltuvalt pinna poorsusest ja määrdumisastmest  

• bituumeniga määrdumise eest  

• bituumeniga määrdunud masinate ja tööriistade 

      puhastamiseks 

  Ladustamine 

                                                                                                • hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik,  

    hoida eemal süttimisallikatest! 

•  suletuna originaalnõus säilib 12 kuud  

 

         Lisatooted 

•  BORNIT® MultiClean 

•  BORNIT® MultiClean Fix 

    Tarnevorm Artikli-Nr. EAN-kood Värv         materjalist jagub: 

1 l pudel 6900002608 4 017228 00417 4 läbipaistev sõltuvalt määrdumisastmest 
12 pudelit (12 l) / karbis 

10 l kanister 6900002609 4 017228 00429 7 läbipaistev sõltuvalt määrdumisastmest 
50 kanistrit (500 l) / EUR-alusel 

 

Kasutusala 

BORNIT®-Bitumenreiniger’i kasutatakse määrdunud tööriistade, masinate, pindade jms puhastamiseks. BORNIT®-Bitumenreiniger 

sisaldab lahusteid. Lahustitundlike materjalide puhul nagu kumm, mõned plastid, värvid jne, tuleb kontrollida sobivust. 

 

Toote andmed lühidalt 

Liik bituumeni puhastusvahend 
Baas lakibensiin 
Tihedus +20 °C juures 0,77–0,78 g/cm³ 

Pealekandmine pintsliga, pihustades 
  Värv   läbipaistev 

Konsistents Vedel 

   Kulu 
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Ladustamine hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest! 
Säilimine suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

GISCODE GG 60 
VOC sisaldus < 780 g/l 
Ohuklass vastavalt BetrSichV-le tuleohtlik 

Leekpunkt > +30°C 
 

Liik ja omadused 

BORNIT®-Bitumenreiniger’i kasutatakse bituumeniga määrdunud pindade ja tööriistade puhastamiseks. 

Töötlemine 

BORNIT®-Bitumenreiniger tuleb kanda määrdunud esemele või aluspinnale. Pärast aine mõjumist pühitakse mustus pinnalt maha. 

Protsessi tuleb järjepidevalt korrata sõltuvalt sellest, kui määrdunud pind või ese on. Töötlemise ajal peab olema piisavalt värsket 

õhku! Järgige kaitsemeetmeid vastavalt etiketile! 

Kulu  

sõltuvalt pinna poorsusest ja määrdumisastmest. 

 

Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Teavet käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt. 

Soovitatavad isikukaitsevahendid 

 

Jäätmekäitlus 

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 070104* (Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused). 

 

Märkus 

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima 

rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded 

infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega 

esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal. 
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