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Dachlack 

Katusekattevõõp 

  

• lahustit sisaldav                                                 • ca 0,4 l/m² kihi kohta (soovitatav on peale kanda 2 kihti) 

• nii esmakordseks katmiseks kui ka  

   renoveerimiseks ja hoolduseks 

• nii bituumen kui ka mineraalsetele 
   katustele    Ladustamine  

• UV-kindel                                                                                       • hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida  

• pintseldatav ja pritsitav                                                         eemal süttimisallikatest! 

                                                             • suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

 

 
Kasutusala 

BORNIT®-Dachlack on suure imavusega bituumenvõõp ja sobib seetõttu ideaalselt bituumenkatuste taastamiseks. BORNIT® katusevõõpa 

saab kasutada ka kaitsekihina kohe pärast katusekatte panekut. BORNIT® katusevõõp sobib ka betoon-, tellis- või krohvipindadest 

ehitiste kaitsmiseks mullaniiskuse eest. BORNIT® katusevõõp ei sobi gofreeritud bituumenplaatidele. 

        Kruntimine 

• BORNIT® Bitugrund 

• BORNIT® Bitugrund Fix 

        Puhastamine 

• BORNIT® MultiClean 

• BORNIT® MultiClean Fix 

• BORNIT® Bitumenreiniger 

    Tarnevorm Artikli-Nr.     EAN-kood  Värv materjalist jagub: 
10 l ämber 

45 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel 

6900002533 4 017228 00355 9   must                        ca. 25,0 m² 

200 l tünn 
4 tünni (800 ltr.) / alusel 

6900002629 4 017228 00357 3   must                      ca. 500 m² 

25 ltr ämber 
18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel 

6900002630 4 017228 00356 6   must                     ca. 62,5 m² 

5 l ämber 
75 ämber (375 ltr.) / EUR-alusel 

6900002631 4 017228 00354 2   must                      ca. 12,5 m² 

   Lühiinfo 
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Toote andmed lühidalt 

Liik täiteainevaba bituumenvõõp 

Baas Bituumen, lahusti 

Tihedus +20 °C 0,91 - 0,93 g/cm³ 

Lahusti lakibensiin 

Pealekandmine pintsel, rull, pihustusseade 

Värv must 

Konsistents voolav 

Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind) min +5 °C ja max +35 °C 

Kuivamisaeg max 8 h +20 °C juures 

Ladustamine hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest! 

Säilivus suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

GISCODE 30 BBP 

VOC sisaldus kategooria g/lb/ II tase: < 350 g/l tegelik sisaldus: < 350 g/l 

Ohuklass vastavalt BetrSichV-le tuleohtlik 

Puhastamine BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean või BORNIT®-Bitumenreiniger 

Kilet moodustavad komponendid ca. 60 % 

Leekpunkt 30 – 43 °C °C 

Täiteained puuduvad 

 

Liik ja omadused 

BORNIT®-Dachlack on lahustipõhine, pintseldatav ja pihustatav bituumenvõõp. Bituumenvõõp sobib nii esimeseks katmiseks kui ka 

bituumen keevituspaanide (v.a polümeerbituumenpaanide) ja muude bituumenkatete hooldamiseks ja renoveerimiseks. Toode on 

testitud AIB järgi. 

Eelised 

• hea katmine juba pärast esimest kihti 

• kohe kasutusvalmis 

• universaalselt kasutatav, seega lai valik kasutusvõimalusi 

• tänu lahustile head nakkumisomadused 

 

Aluspind 

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. BORNIT® katusevõõp nakkub kõigi enamlevinud aluspindadega. 

 

Töötlemine 

BORNIT®-Dachlack on kasutusvalmis, kuid enne kasutamist läbi segada! Töötlemisel tuleb jälgida, et ümbritsev ja aluspinna temperatuur 

ei ületaks +35 °C! Soovitatav on peale kanda kaks kihti. 

Kulu 

ca 0,4 l/m² kihi kohta (soovitatav on peale kanda 2 kihti) 

 

Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Teavet käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt. 
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Soovitatavad isikukaitsevahendid 

 

Jäätmekäitlus 

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja 

hermeetikujäätmed). 

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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