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Silogrund 

Lahustit sisaldav bituumenkrunt 

  

• lahustit sisaldav                                        • ca. 0,2 l/m² (sõltuvalt aluspinna imavusest võib kulu muutuda) 

• määritav ja pihustatav  

  Ladustamine        

                                                                                                                 • toode pole külmakartlik, hoida eemale            

                                                                                                                     süttimisallikatest! 

                                                                                                                 • suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

 

 

 

  

 

                      

                                                           

 
       Kõrvaltooted 

 

        Puhastamine 

• BORNIT® MultiClean 

• BORNIT® MultiClean Fix 

• BORNIT® Bitumenreiniger 

                                    Lisatooted 

• BORNIT® Siloanstrich 

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

6900002638 4 017228 00418 1  must                       ca. 50 m² 

200 l tünn 
4 tünni (800 ltr.) / alusel 

6900002636 4 017228 00420 4  must                     ca. 1000 m² 

25 l ämber 

18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel 6900002637 4 017228 00419 8  must                     ca. 125 m² 

     Lühiinfo 
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Kasutusala 

BORNIT®-Silogrund on spetsiaalselt BORNIT®-Siloanstrich´i kasutamiseks väljatöötatud krunt. Materjal nakkub põllumajanduslike 

siloehitiste betoon-, krohvi-, müüritis-, metall- või asfaltpindadega. BORNIT®-Silogrund´i iseloomustab intensiivne pooride täitmine ja 

aluspinna tolmu sidumine. 

Toote andmed lühidalt 

Liik                                                                                               bituumenkrunt 

Baas                                                                                             bituumen, testbensiin 

Tihedus +20 °C                                                                           0,86 - 0,88 g/cm³ 

Lahusti                                                                                         testbensiin 

Pealekandmine                                                                          pintsel, rull, spetsiaalne pihustusseade 

Värv                                                                                              must 

Konsistents                                                                                  määritav, pihustatav 

Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind)                     min. +5 °C ja max. +35 °C  

Vihmakindlus                                                                               max. 3 h   

Läbikuivamisaeg                                                                          max. 6 h 

Ladustamine                                                                                toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest! 

Säilivus                                                                                          suletud originaalnõus säilib 12 kuud 

GISCODE                                                                                       BBP 40 

VOC-sisaldus     h/Lb: 750 g/l < 450 g/l 

Ohuklass vastavalt BetrSichV-le                                               tuleohtlik 

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

Leekpunkt         30 – 43 °C 

 

Liik ja omadused 

BORNIT®-Silogrund on vedel pintsli, värvirulli ja spetsiaalse pritsiga pealekantav bituumeni baasil tehtud krunt. Kvaliteet on kontrollitud 

vastavalt DIN 18533 ja AIB-le. 

Eelised 

• suur läbitungimisvõime aluspinda 

• kohe kasutusvalmis 

• head nakkuvusomadused, kiiresti kuivav 

 

Aluspind 

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdeaineteta. Lahtised osakesed eemaldada, kahjustatud betoon- ja krohvikohad ning praod ja 
augud tuleb eelnevalt parandada.  
  

Töötlemine 

BORNIT®-Silogrund on kohe kasutusvalmis, kuid enne töötlemist segada! 
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Kulu  

ca 0,2 l/m² (kulu võib olenevalt aluspinna imavusest muutuda üles või alla) 

 

Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Hoida lastele kättesaamatus kohas.  

Töötamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.  

Kasutada vaid hästi ventileeritud kohtades.  

Ainult vedelas olekus tuleohtlik, tervist kahjustav ja keskkonnaohtlik, hoida eemale süttimisallikatest.  

Pärast lahusti aurustumist pole toode enam keskkonnale ohtlik.  

Bituumenkiht pole inimestele, taimedele ega veeorganismidele ohtlik. 

Lisainfot saab ohutuskaardilt! 

 

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. 
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