BORNIT®- Dachbit
Bituumen-kaitsevõõp
Lahustivaba bituumen-kaitsevärv
Keskkonnasäästlik
Tehniline infoleht seisuga: 12. veebruar 2015

Liik ja omadused

Kasutusala

Toote eelised

BORNIT®-Dachbit on lahustita, plasti sisaldav kaitsevärv kvaliteetse
bituumenemulsiooni baasil. Toodet kasutatakse külmalt ja see on
universaalselt rakendatav. Toodet kasutatakse lahjendamata isoleeriva
kattevärvina mitmesugustel ehituslikel aluspindadel.
Toodet saab kanda pinnale pintsliga, rulliga või pihustada airlessmeetodil.

BORNIT®-Dachbit kasutatakse paljudel ehituslikel aluspindadel (nt
betoon, krohv, puit, bituumen, plast) nii kaitsevärvina niiskuse vastu
maapinnaga kokkupuutuvas osas kui ka kattevärvina bituumenist või
mineraalsest materjalist katusekatete saneerimisel ja säilitamisel. Katustel
peab olema vähemalt 3° (kraadine) kalle, et välistada püsiva vee
kogunemine. Lisaks sobib toode suurepäraselt betoondetailide (šahtid,
kanalid jne) kaitsevärviks.
BORNIT®-Dachbit võib lahjendada suhtega 1 : 2 veega bituumenemulsioonalusvärvi valmistamiseks.





hea nake, head katteomadused ning vastupidavus
ilmastikumõjudele
kasutusvalmis ja universaalselt kasutatav
eriti keskkonnasäästlik, kuna ei sisalda lahusteid
materjali saab veega lahjendatult kasutada alusvärvina

Liik
Toote andmed lühidalt
Baas
Lahustav aine
Värvus
Tihedus
Konsistents
Katmine
Tahke aine sisaldus
Materjali- temperatuurivahemik
töötlemisel
Ladustamine
Säilib
Puhastamine

lateksit sisaldav
bituumenemulsioon
bituumenemulsioon, lateks
vesi
must (värskena pruun)
ca 1,00 g/cm3
paks, voolav
pintsel, rull, hari, pihustusmeetod
ca 60%
mitte alla + 5 °C

mitte alla + 2 °C - külmatundlik!
suletud originaalnõus 12 kuud
värskena veega
tardunult BORNIT®Bitumenreiniger’iga, BORNIT®Multiclean’iga
Lahjendaja
vesi
Ohustavad ained Töömaterjalide määruse puuduvad
tähenduses
Ohuklass vastavalt VbF ja ADR
puudub

Töötlemine

Aluspind
Aluspind peab olema kandev, tugev, puhas ja ilma eraldavate aineteta
(õlid, määrded jne). Aluspind võib olla kergelt niiske, kuid mitte märg.
Imavate, mineraalsete aluspindade puhul soovitame kasutada alusvärvi,
mida valmistatakse materjali veega lahjendades.
Töötlemine
BORNIT®-Dachbit on kasutusvalmis.
Alusvärvi valmistamiseks lahjendatakse BORNIT®-Dachbit värske
kraaniveega suhtes 1 : 2 ja segatakse põhjalikult mehaanilise seguriga.
Kattekihid tuleb kanda peale lahjendamata kujul. Seejuures soovitame
kanda pinnale vähemalt 2 kihti. Teine kiht kantakse peale pärast esimese
kihi kuivamist.
Toodet kantakse pinnale värviharja, harja, pintsli, rulli või airlesspihustusseadmega.
Puhastada vastav tööriist kohe peale kasutamist veega.
Kivistunud materjali saab eemaldada BORNIT®-Bitumenreiniger’iga.
BORNIT®-Dachbit tohib pinnale kanda vaid kuiva ilmaga ja mingil juhul ei
tohi seda kasutada külma või vihma korral või vihmaohu korral.

Kulu

ca 0,4 I/m2 (kihi kohta)

Ladustamine ja säilivus

Originaalnõus säilib 12 kuud. Kaitsta külma eest!

Jäätmekäitlus

Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud.
Materjalijääke on võimalik kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile 080410
(liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodis 080409)

Märkus

Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta.
Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt
rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski
meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud
kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes
lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv
ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale
õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas.

Tarnevorm

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

