BORNIT®- Korrosionsschutz KS
Korrosioonitõrjemastiks
Bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv

Tehniline infoleht seisuga: 04. juuni 2015

Liik ja omadused

Kasutusala

Eelised

BORNIT®-Korrosionsschutz KS on bituumeni baasil valmistatud isoleeriv
ja korrosiooni eest kaitsev kattevärv. BORNIT®-Korrosionsschutz KS on
kontrollitud vastavalt AIB-le.
BORNIT®-Korrosionsschutz KS sobib korrosioonikaitsevärvina vagunite
alusraamidele,
sillaja
teraskonstruktsioonidele.
BORNIT®Korrosionsschutz KS kaitseb usaldusväärselt betooni, müüritist, krohvi ja
metalli, lahjendatud mitteoksüdeeruvate hapete, suitsugaaside ja aurude
eest, nt keemia- ja tekstiilitööstuses.






Toote andmed
lühidalt

tungib sügavale aluspinda
lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis
universaalselt
kasutatav,
tänu
millele
on
arvukalt
kasutusvõimalusi
head nakkeomadused tänu testbensiini osakestele
majanduslikult kasulik ja soodne, kuna seadmete, materjali ja
tööde vajadus on väike

Liik
Baas
Lahusti
Värvus
Tihedus 20ºC juures
Kilet moodustavad
komponendid
Konsistents
Katmine

bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv
bituumen, testbensiin
testbensiin
must
0,91-0,93 g/cm3
vähemalt 60%

Kivistumisaeg
Ladustamine ja säilivus

maksimaalselt 8 tundi 20C juures
toode pole külmatundlik!
suletud originaalnõus minimaalselt 12 kuud.
Hoida eemale süttimisallikast!
BORNIT®-Bitumenreiniger, BORNIT®-MultiClean

Puhastamine
Ohuklass vastavalt BetrSichV

pintsliga pinnale kantav, pritsitav
pintsel, värvimishari, pihustusseade (õhuta)

tuleohtlik

Töötlemine

Aluspind
Aluspind peab olema kuiv, puhas, roosteta ja määrdeaineteta. Krundina
kasutada BORNIT®-Bitugrundi.
Töötlemine
BORNIT®-Korrosionsschutz KS on ilma lahjendamata pintsliga pinnale
kantav ja pihustatav. Soovitame kaht katmiskorda. Töötlemistemperatuur
(ümbritsev ja alustemperatuur) ei tohiks olla madalam kui + 5 °C ega
kõrgem kui + 35 °C.

Kulu

ca 0,4 l/m2 katmiskorra kohta.

Tervisekaitse, tööohutus ja Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega
tuleohutus
suitsetada. Kasutage ainult hästiventileeritavates kohtades. Ärge
kasutage siseruumides! Tuleohtlik ja keskkonnaohtlik! Hoida eemal
süttimisallikatest. Pärast lahusti aurustumist ei ole toode keskkonnale
ohtlik. Bituumenkiht pole inimestele, taimedele ega veeorganismidele
ohtlik.

Ladustamine

Suletud originaalnõus ladustatav vähemalt 12 kuud. Toode pole
külmatundlik!

Jäätmekäitlus

Ümbertöötlusesse
suunata
vaid
täielikult
tühjendatud
nõud.
Materjalijääke käidelda vastavalt jäätmekoodile 080409 (orgaanilisi
lahusteid või teisi ohtlikke aineid sisaldavate liimide ja tihendusmasside
jäätmed).

Märkus

Käesolev infoleht asendab kogu varasemat toote tehnilist informatsiooni.
Seega varasem informatsioon enam ei kehti. Andmed on koostatud
vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele. Palume arvestada aga
siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutuda vajalikuks
kõrvalekalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole
kokkulepitud teisiti, pole kogu infolehes sisalduv informatsioon siduv ja
tegemist pole seega kokkulepitud toote omadustega. Me jätame endale
õiguse teha igal ajal käesolevas infolehes muudatusi. Soovitame Teil
vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie koduleheküljelt
www.bornitbaltic.ee

Tarnevorm

10 l ämber …………………………………………………… 45 nõud alusel
25 l ämber …………………………………………………… 18 nõud alusel
200 l tünn

