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Korrosionsschutz KS 

Bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv 

  

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

• rooste vastu 

• kaitseb metalli 

• kemikaalikindel 

 

                                                                                                                    

  • > +5 °C, hoida kuivas, toode pole külmakartlik 

     kaitsta otsese päikesevalguse eest! 

  • suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

 

  Kruntimine             Puhastamine 

 

Kasutusala 

BORNIT®-Korrosionsschutz KS sobib korrosioonikaitsevärvina vagunite alusraamidele, silla- ja 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 

Liik bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv 

Baas bituumen, lakibensiin 

Tihedus +20 °C juures 0,91–0,93 g/cm³ 

Lahusti lakibensiin 

Pealekandmine pintsel, rull, pihustusseade 

Värv must 

Konsistents määritav, pihustatav 

Kuivamismisaeg +20 °C juures max 8 tundi 

  Ladustamine 

 • BORNIT® Bitugrund 

• BORNIT® Bitugrund Fix 

• BORNIT® MultiClean 

• BORNIT® MultiClean Fix 

• BORNIT® Bitumenreiniger 

    Tarnevorm Artikli-Nr.    EAN-kood Värv ämbrist jagub: 
10 l ämber 
45 ämbrit (450 l) / EUR-alusel 

6900002627 4 017228 00465 5 must                           ca. 25 m² 

25 l ämber 

18 ämbrit (450 l) / EUR-alusel 
6900002626 4 017228 00466 2 must                        ca. 62,5 m² 

   Lühiinfo 
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Ladustamine > +5 °C, hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal 

süttimisallikatest! 

Säilivus suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

GISCODE BBP 30 

VOC sisaldus g/Lb/: < 350 g/l < 350 g/l 

Ohuklass vastavalt BetrSichV-le tuleohtlik 

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

Kilet moodustavad komponendid vähemalt 60% 

Leekpunkt > +30 °C 

 

Liik ja omadused 

BORNIT®-Korrosionsschutz KS on bituumeni baasil valmistatud isoleeriv ja korrosiooni eest kaitsev kattevärv. BORNIT®-Korrosionsschutz 

KS on kontrollitud vastavalt AIB-le. 

Eelised 

• tungib sügavale aluspinda 

• lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis 

• universaalselt kasutatav, tänu millele on arvukalt kasutusvõimalusi 

• head nakkeomadused tänu lakibensiini osakestele 

• majanduslikult kasulik ja soodne, kuna seadmete, materjali ja tööde vajadus on väike  

 

Aluspind 

Aluspind peab olema kuiv, puhas, roosteta ja määrdeaineteta. Krundina kasutada BORNIT®-Bitugrund’i. 

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 kihi kohta (soovitatav on panna min 2 kihti) 

 

Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Toodet tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge, jooge ega suitsetage töökohal. Kasutage ainult hästi ventileeritavates 

kohtades, järgige TRGS-i kehtivat versiooni. 

Mitte kasutada suletud ruumides! 

Tuleohtlik ja keskkonnaohtlik ainult vedelal kujul, hoida eemal süttimisallikatest! Kui lahusti on aurustunud, ei kujuta toode keskkonnale 

ohtu. Bituumenkate ei ole inimesele, samuti taime- ja veemaailmale ohtlik. 

 

Soovitatavad isikukaitsevahendid 
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Jäätmekäitlus 

Materjalijääke käidelda vastavalt jäätmekoodile 080409 (orgaanilisi lahusteid või teisi ohtlikke aineid sisaldavate liimide ja 

tihendusmasside jäätmed). 

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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