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Siloanstrich 

Bituumenit sisaldav kaitsevärv käärimis- ja puhastusprotsessides tekkivate kahjustavate 
ainete vastu  
 

                • kaitseb betooni, müüritist, krohvi              • ca 0,4 l/m² kihi kohta (vaja on 3. kihti)  

                puitu ja metalli 

                • kaitsev kate nii agressiivse reovee  

                  kui ka leeliste, orgaaniliste hapete ja                  Ladustamine 

                 soolade vastu                               • hoida kuivas, materjal pole külmatundlik 

                • hästi nakkuv                                                                          • hoida eemale süttimisallikatest! 

                • kohe kasutusvalmis                                                • suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel 

 Enne töötlemist segage!  
 

Kasutuala 

BORNIT®-Siloanstrich kaitseb betooni, müüritist, krohvi, puitu ja metalli vee sissetungimise ja seeläbi nende hävinemise ning korrosiooni 

eest.  

 

BORNIT®-Siloanstrich sobib hästi katva kaitsevärvina siloaukude, puhastusbasseinide, lägakanalite, tallide jm jaoks leeliste, hapete ja 
soolade vastu. Paremaks betooni, müüritise või krohviga nakkumiseks kasutada aluskrundina BORNIT®-Silogrund´i. 

 

   
 
Kõrvaltooted 

 

       Kruntimine  
• BORNIT® Silogrund 

       Puhastamine 
• BORNIT® MultiClean 
• BORNIT® MultiClean Fix 
• BORNIT® Bitumenreiniger 

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

6900002642 4 017228 00410 5  must                       ca. 25 m² 

200 l tünn 
4 tünni (800 ltr.) alusel 

6900002640 4 017228 00412 9  must                    ca. 500 m² 

25 l metallämber 6900002641 4 017228 00411 2  must                   ca. 62,5 m² 
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Toote andmed lühidalt 

Liik                                                                      täiteaineteta bituumenvärv 
Baas                                                                    bituumen, lahusti 

Tihedus +20 °C                                                  0,90 - 0,93 g/cm³ 

Lahusti                                                                testbensiin 

Pealekandmine                                                 pintsli, värvirulli, spetsiaalse pihustusseadmega 

Värv                                                                     must 

Konsistents                                                        voolav 

Töötlemistemperatuur                                    min +5 °C 

Ladustamine                                                      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                     süttiv 

Puhastamione                                                   BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean, BORNIT®-Bitumenreiniger 

Kilet moodustavad komponendid                 ca. 60 % 

Kuumakindlus                                                    stabiilne kuni +70 °C, vastavalt AIB-le 

Leekpunkt                                                           30 - 43 °C 

Algne keemispunkt ja keemisvahemik           > +150 °C 

Liik ja omadused 

BORNIT®-Siloanstrich on pärast kuivamist lõhnatu bituumenvärv, millel on kõrge plastilisus ja soojuskindlus. Toode kantakse või 
pritsitakse peale külmalt ning see on vastupidav käärimisprotsessidele läga ja reovee suhtes. 
 

Eelised 

• Lihtsaim käsitsemine, kuna see on kasutusvalmis 

• Universaalselt rakendatav, seega lai valik kasutusvõimalusi 

• hea nakkuvus ja kuumakindlus 

• Säästlik ja kulusid vähendav, kuna on vaja vähem seadmeid, materjale ja tööd 

 

Aluspind 

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdeaineteta. BORNIT®-Siloanstrich nakkub kõigile ehituses kasutatavatele aluspindadele. 
Mineraalsete aluspindade puhul kasutada krundina BORNIT®--Silogrund´i (ca 0,2 l/m2). Värsket betooni tuleb kuivatada vähemalt 28 

päeva.  

  

Töötlemine 

BORNIT®-Siloanstrich’i võib peale kanda või pritsida lahjendamata kujul. Töötlemistemperatuur (ümbritsev ja aluskatte temperatuur) 

ei tohiks olla madalam kui + 5 °C ega kõrgem kui + 35 °C. Esmakordsel katmisel on vaja vähemalt 3 katmiskorda 

Kulu 

ca. 0,4 l/m² kihi kohta (vaja on 3 kihti) 

Tervise-, töö- ja tuleohutus 

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

järgige TRGS-i kehtivat versiooni. Mitte kasutada suletud ruumides! Tuleohtlik ainult vedelana ja keskkonnale ohtlikuna, hoida eemal 
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süttimisallikatest. Kui lahusti on aurustunud, ei kujuta toode keskkonnale ohtu. Bituumenkile ei ole inimesele ohtlik, samuti taime- ja 

veemaailmale. 

 

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. 


	Kasutuala
	Toote andmed lühidalt
	Liik ja omadused
	Eelised
	• Lihtsaim käsitsemine, kuna see on kasutusvalmis
	• Universaalselt rakendatav, seega lai valik kasutusvõimalusi
	• hea nakkuvus ja kuumakindlus
	• Säästlik ja kulusid vähendav, kuna on vaja vähem seadmeid, materjale ja tööd
	Aluspind
	Töötlemine
	Soovitatavad isikukaitsevahendid
	Jäätmekäitlus
	Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed).
	Märkus

