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BORNIT®-Dachbit
Bituumenist katuselakk, lahustivaba

 ● ilmastikumõjude tagajärjel kahjustatud 
katusekatete uuendamiseks mõeldud 
kattekiht

 ● hea kattevõime, hea nakkuvus
 ● pakendist kergesti pinnale kantav
 ● universaalselt kasutatav, ka 

polümeerbituumenist katusepaanidel
 ● külmalt pealekantav
 ● kergesti puhastatav, värskena lihtsalt 

veega pinnalt eemaldada

Pakendi suurus: 5 liitrit / 10 liitrit / 25 liitrit

Toodet BORNIT®-Dachbit kasutatakse kattekihina kõige erinevamate katusekatete saneerimiseks ja 
säilitamiseks. Selleks, et seisva vee püsivat kogunemist välistada, peab katuste kalle peab olema 
vähemalt 3° (kraadi).

Pakendi suurus: 5 liitrit / 10 liitrit / 25 liitrit

Täpsemat informatsiooni leiate antud hetkel kehtivatest tehnilistest infolehtedest aadressil www.bornit.com.

BORNIT®-Grundbit
Bituumenkrunt, lahustivaba

 ● kuivab kiiresti – ooteajad enne järgmisi 
töid puuduvad

 ● hea kleepuvus, nakkub ka plekiga (näit. 
alumiiniumi, vasega)

 ● külmalt pealekantav
 ● ka mattniisketel aluspindadel kasutatav
 ● ökonoomne, rulli või pintsliga  või 

pritsemeetodil pinnale kantav
 ● kergesti puhastatav, värskena lihtsalt 

veega pinnalt eemaldada

Uus BORNIT®-Grundbit on pintsliga pealekantav ja pihustatav, väga kiiresti kuivav elastomeerbituumenist 
krunt. Tänu uudsele koostisele on materjalil silmapaistvalt hea nakkuvus peaaegu kõigi ehtituses 
tavaliselt kasutatavate  aluspindade ja metalliga (näit. alumiiniumi, vase, tsingiga). Seda kasutatakse 
ka nakkeparandajana imavate aluspindade eeltöötluseks enne keevituspaanide paigaldamist või 
krundina järgmiste bituumenemulsioonkihtide  (näit. BORNIT®-Flexbit-i, BORNIT®-Dachbit-i, BORNIT®-
Unibit-i) all. Toodet võib kasutada nii sisetöödeks kui ka välistöödeks katuse- ja põrandapindadel.

N
D

UU
UUS



BORNIT®-Flexbit
ülielastne bituumen-lateks-kattekiht

 ● õmblusteta, veekindlate kaitsekihtide 
tegemiseks

 ● hea pragude sildamiseks, katkevenivus 
370%

 ● UV- ja ilmastikukindel
 ● polümeerbituumenist katusepaanide ja 

lamekatuste saneerimiseks
 ● klaaskanga paigaldamine suurendab 

stabiilsust mehhaanilise koormuse 
suhtes

 ● kergesti puhastatav, värskena lihtsalt 
veega pinnalt eemaldada

BORNIT®-Flexbit on mõeldud lamekatuste vananenud, bituminoossete tihenduste saneerimiseks 
ja tihendamiseks ning uute katusepindade kaitsmiseks ilmastikumõjude eest. See nakkub betooni, 
krohvi, täidetud vuukidega müüritise ja bituminoossete aluspindadega (samuti polümeerbituumenist 
katusepaanidega). Toodet BORNIT®-Flexbit võib kasutada ka maapinnaga kokkupuutuvate 
ehitusdetailide kaitsmiseks pinnaseniiskuse eest või kivipõranda all olevatel horisontaalpindadel 
vahetihendusena.

BORNIT®-Unibit
Bituumenist isoleerkiht, lahustivaba

 ● maapinnaga kokkupuutuvate 
ehitusdetailide õmblusteta 
niiskuskaitse 

 ● kõigi pinnases esinevate ainete suhtes 
vastupidav

 ● pakendist kergesti pinnale kantav
 ● vastavalt  standardile AIB kontrollitud 

kvaliteet
 ● kergesti puhastatav, värskena lihtsalt 

veega pinnalt eemaldada

BORNIT®-Unibit on mõeldud kaitse- ja tihenduskihina betoonile, krohvile ja müüritisele kaitseks 
pinnaseniiskuse eest ja betoonist ehitusdetailide (näit. šahtide, kanalite, sillalaagrite jms.) kaitsmiseks 
maapinnaga kokkupuutuval alal. Toodet BORNIT®-Unibit võib  vahekorras 1 : 2 veega lahjendatult kõigi 
BORNIT®-i bituumenemulsioontoodete all naket parandava krundina kasutada.

Pakendi suurus: 5 liitrit / 10 liitrit / 25 liitrit

Pakendi suurus: 5 liitrit / 10 liitrit / 25 liitritN
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BORNIT® - Kindel kaubamärk ehituses.

BORNIT®

Maaletooja: Bornit Baltic OÜ
Saku tn 15
11314 Tallinn
Tel: +372 6411511     E-post: info@bornitbaltic.ee
www.bornitbaltic.ee     www.bornit.com

baltic


