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Kiirkuivav bituumenemulsiooni eelmastiks  
  

  

            

    

  

  
Tehniline infoleht seisuga: 12. november 2020  
  

  
Liik ja omadused  

  
BORNIT®-Fundamentgrund on määritav ja pihustatav, väga kiiresti kuivav, 

lahustivaba, polümeermodifitseeritud bituumenemulsiooni põhine eelmastiks.   

  

  
Kasutusvaldkonnad  

  
BORNIT®-Fundamentgrund-i kasutatakse sideainena aluspinna eeltöötluseks 

kõigile järgnevalt pealekantavatele 1- ja 2-komponentsetele  
BORNIT® paksukihilistele bituumenmastiksitele (Fundamentdicht, Profidicht).  

BORNIT®-Fundamentgrund nakkub hästi betooni, müüritise, krohvi ja kõigi teiste 

ehituses tavaliste aluspindadega.  
  

  
Eelised  

  
• kiire kuivamine, tänu sellele puudub viiteaeg järgnevate tööde jaoks  
• suur sissetungimisvõime aluspinnale ja hea tolmu sidumine  
• seatud eriti õhukeselt paksukihilise mastiksi optimaalseks läbikuivamiseks  
• lihtsam käsitsemine, kuna on kohe kasutusvalmis  
• lahustivaba ja keskkonnasõbralik  
• universaalselt kasutatav, seetõttu suur hulk kasutusvõimalusi  
• ökonoomne tänu väiksele seadme-, materjali- ja töökulule  
  



 
  
Toote andmed  
lühidalt  

    
Liik   bituumenemulsioon  
Alus  bituumen, agregaadid  
Lahusti  vesi  
Värvus  pruun-must  
Tihedus 20°C juures    1,00 g/cm³  
Konsistents  õhukeselt voolav  
Pealekandmine                          pritsimine, pintsel, värvirull  
Väljavoolamine DIN ISO 2431   
kohaselt  22 - 27 sekundit  
3 mm düüs, 23°C                         
Ladustamine                              kuivas, külmatundlik!   
Säilimisaeg                                suletud originaalanumates 12 kuud  

Puhastamine                             värskes olekus veega, kuivanud olekus  

                                                  BORNIT®-Bitumenreiniger-iga, BORNIT®- 
                                                  MultiClean’iga  
Ohuklass VbF ja ADR järgi  puudub  
GISBAU-tootekood  BBP 10  

  

  
Aluspind  

  
Aluspind peab olema puhas ja rasvavaba. Lahtised osakesed eemaldada, 
defektsed betooni- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada.  
  

 

  
Töötlemine  

  
BORNIT®-Fundamentgrund’i mitte töödelda välistemperatuuril ja objekti 
temperatuuril alla +5°C. Toode on kohe kasutusvalmis. Vajadusel võib materjali 
läbi segada.  
  

  
Kulu  

  
u 0,2 l / m² (olenevalt aluspinna imamisvõimest võib kulu varieeruda üles- või 
allapoole).  
  

  
Ladustamine ja säilivus 

  
BORNIT®-Fundamentgrund-i tuleb kaitsta külma eest. Vältida tuleb soojuse 
mõjusid üle +30°C ning otsest päikesekiirgust. Suletud originaalanumates säilib 12 
kuud.  
  

  
Jäätmekäitlus 

  
Korduvkasutusse anda ainult jääkidest tühjendatud mahuti. Materjalijääke võib 
utiliseerida jäätmekoodi 080410 (liimaine- ja hermeetikujäätmed, mis ei kuulu 
080409 alla) järgi.  
  

  
Märkus  

  
Käesolev infoleht asendab kõik toote kohta käivad varasemad tehnilised andmed.  
Need seega enam ei kehti. Andmed on kokku pandud vastavalt 
kasutustehnoloogia uusimale tasemele. Palun järgige siiski, et olenevalt 
ehitusobjektist võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes ettenähtud 
tööviisist. Kui individuaallepinguga pole kooskõlastatud teisiti, ei ole infolehes 
sisalduvad andmed siduvad ega kujuta endast seega kooskõlastatud 
tootekvaliteeti. Meil on õigus mis tahes ajal teha muudatusi käesolevas infolehes 
sisalduvates andmetes. 



 
  
Tarnevormid  

  
    5 l kanister .................................................. 60 kanistrit alusel  
  10 l kanister .................................................. 60 kanistrit alusel  
  20 l kanister .................................................. 24 kanistrit alusel  
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