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Tekniset tiedot 26. marraskuuta 2014 tiedoilla 

Tuotetyyppi ja 
ominaisuudet 

BORNIT®-Noax on monikäyttöinen siloksaanipohjaista polymeria sisältävä 
vettähylkiväksi tekevä kyllästysaine. 
Tuote on väritön, sisältää liuottimia ja on alhaisen viskositeetin johdosta 
helposti levitettävä ja ruiskutettava. 
BORNIT®-Noax kestää UV-säteilyn ja tarttuu erinomaisesti melkein kaikkiin 
yleisesti käytettäviin imukykyisiin materiaaleihin (mm. tiili, luonnonkivi, puu, 
betoni jne.) 

Käyttökohteet BORNIT®-Noax –kyllästysaine vähentää rakennusmateriaalien (tiili, 
luonnonkivi, keraaminen laatta, betoni, kaasubetoni, rapattu ja puinen pinta 
yms.) vedellä kostuvuutta ja imukykyä ilman, että materiaalin vesihöyryn 
läpäisevyys siitä kärsisi. Tuotteen käyttö auttaa estämään seinien kostumista, 
julkisivuihin ja puuverhouksiin kaatosateella vesitahrojen muodostumista, 
suolakerrosten muodostumista, kalkin irtaantumista, pakkasvaurioita, 
aggressiivisten päästöjen aiheuttamaa kemiallista eroosiota sekä 
rakennusmateriaalien sisäkerroksiin halkeamien ja homekasvuston syntymistä. 
Tuotteelle on myönnetty Leipzigin rakennuskemian instituutin veden imukykyä 
vähentävän vaikutuksen osoittava sertifikaatti. 

Käsittely BORNIT®-Noax levitetään alustaan siveltimellä, lyhytkarvaisella maalitelalla, 
ruiskuttamalla tai upottamalla. Alusta on ennen tuotteen levitystä puhdistettava 
irtoliasta ja pölystä. Alusta saa olla hieman kostea, mutta ei märkä. 
BORNIT®-Noax voidaan levittää niin monta kerrosta, kuin tarpeelliseksi 
katsotaan. Voimakkaasti imeviin pintoihin on levitettävä vähintään kaksi 
kerrosta. 
Kahden levityskerran välissä on pidettävä 20 – 30 minuutin tauko. 
Ylimääräinen tuote pyyhitään tasaisesta, huonon imukyvyn alustasta puhtaalla 
pyyhkeellä. Tuotteen erinomaisen impregnointivaikutuksen takia ei ole 
lisäkäsittely tarpeen. 

Menekki Betoni n. 0,2 l/m2 
Kalkkihiekkakivi n. 0,3 l/m2 

Rappaus, huokoinen n. 0,2 l/m2 

Rappaus, suljetut huokoset n. 0,2 l/m2 

Tiili n. 0,3 l/m2 

Puu n. 0,1 l/m2 

Kaasubetoni n. 0,5 l/m2 
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Altistumisen 
ehkäiseminen ja 
palontorjunta 

Tuotetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa tuotteen käsittelyn aikana ei 
saa syödä, juoda tai tupakoida. 
Käytetään vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa, käytössä on noudatettava 
vaarallisten aineiden käsittelyohjeiden päivitetyn version vaatimuksia. 
Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa! 
Nestemäisessä olomuodossa helposti syttyvä ja ympäristölle haitallinen, 
pidettävä erillään sytytyslähteistä. 
Tuote ei ole liuottimeen haihtumisen jälkeen ympäristölle haitallinen. 

Varastointi Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa alle +30 °C lämpötilassa vähintään 
12 kuukautta. 

Käytöstä poistaminen Kierrätettäväksi toimitetaan vain huolellisesti tyhjennetyt ja puhdistetut 
säilytysastiat. Materiaalijäämät voidaan poistaa käytöstä jätekäsittelyasetuksen 
(Saksassa: AVV-ASN: 080409* (Luonnonmukaisia liuottimia tai muita 
vaarallisia aineita sisältävät liima- ja tiivistejätteet) vaatimusten mukaisesti. 

Huomautus Tämä tekninen tietolehti korvaa kaikki aikaisemmin tuotteesta annetut tiedot. 
Aikaisemmat tiedot eivät ole enää voimassa. Tiedot on laadittu tuotteen 
käytöstä saatujen uusimpien tietojen pohjalta. On huomioitava, että 
rakennuskohteen olosuhteet saattavat vaatia poikkeamia tässä asiakirjassa 
kuvatuista käsittelytavoista. Jos ei ole sitovasti muuta sovittu, tässä teknisessä 
tietolehdessä annetut tiedot eivät ole sitovia eivätkä edusta sovittuja 
tuoteominaisuuksia. Pidätämme oikeuden tässä asiakirjassa annettujen 
tietojen muuttamiseen. Uusimmat tiedot tuotteesta saa meidän internetin 
kotisivulta www.bornit.de. 

Toimituspakkaukset   1,0 l pullo ……………………..… 6 kpl laatikossa 
  5,0 l kanisteri …………………… 90 kpl kuljetuslavalla 
10,0 l kanisteri .………………….. 60 kpl kuljetuslavalla 

 


