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Tuotetyyppi ja 
ominaisuudet 

 
BORNIT®-Unibit monipuolisia käyttömahdollisuuksia tarjoava, liuotteeton ja lateksia sisältävä 
bitumiemulsio.  
BORNIT®-Unibit voidaan käyttää ohentamattomana erilaisten rakennusmateriaalien pintojen 
pintarakennetta tiivistävänä levitysmassana ja vedellä ohennettuna pohjakerroksena ennen 
bitumiemulsiotuotteiden levitystä.   
Tuote voidaan levittää pensselillä, telalla tai Airless-menetelmällä.  
 

 
Käyttökohteet 

 
BORNIT®-Unibit on tarkoitettu käytettäväksi betonin, rapatun pinnan ja muurauksen suojaus- 
ja tiivistemassana suojaamaan maaperässä olevaa kosteutta vastaan (ei rakenteen 
ulkopinnan tiivisteenä standardin DIN 18195 tarkoituksessa) sekä bitumipitoisten kattokermien 
suojana. Sen lisäksi on BORNIT®- Unibit käytössä betonisten rakenneosien (kuilut, kanavat 
jne.) maaperään kosketuksiin joutuvien osien suojana. Ei sovi käytettäväksi bitumipitoisten 
aaltolevyjen suojana. 

BORNIT®-Unibit voidaan vedellä suhteessa 1: 2 ohennettuna käyttää tartuntaa parantavana 
pohjakerroksena kaikissa BORNIT®-bitumiemulsiotuotteissa sekä ohentamattomana 
BORNIT®- Bornithene pohjakerroksena. 
 

 
Tuotteen edut 

 

 erittäin helppokäyttöinen, heti käyttövalmis 

 monipuoliset käyttömahdollisuudet 

 ei sisällä liuottimia, ympäristöystävällinen 

 taloudellinen ja kustannuksia säästävä, alhaiset työkalu-, materiaali-ja työkulut  
 

 
Tuotetiedot 

 
Tyyppi  Lateksipitoinen bitumiemulsio 
Perusaineet  Bitumiemulsio, lateksi 
Ohenne   Vesi  
Väri  mustanruskea 
tiheys  1,05 g/cm³ 
Koostumus tahmea 
Levitysväline Pensseli, tela, harja, ruiskutus 
Kiinteän aineen pitoisuus Min. 5 5% 
Työskentelylämpötila + 5°C - +30 °C 
Varastointi Varasto, jossa lämpötila ei laske alle +2°C – ei saa 

jäätyä! 

Säilyvyys Suljetussa alkuperäispakkauksessa 12 kuukautta 
Puhdistus  Jos ei ole kovettunut, vedellä, kovettunut tuote 

poistetaan BORNIT®-bitumipuhdistajalla tai BORNIT®- 
MultiClean -puhdistusaineella. 

Laimennin Vesi 
Terveydelle haitalliset ainesosat 
käyttömateriaalien asetuksen 
merkityksessä 

Ei ole käytössä 

Luokitus VbF ja ADR mukaan Ei ole käytössä 
GISBAU-tuotekoodi BBP 10 
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Alusta  

 
Käsiteltävän alustan on oltava luja, puhdas ja voitelu- tms. aineista (öljy, rasva jne.) 
puhdistettu. Alusta saa olla hieman kostea, muttei märkä. Jos alusta on hyvin huokoinen, on 
siihen levitettävä ensin pohjuste BORNIT®-Grundbit. 
 

 
Käsittely 

 
BORNIT®-Unibit on käyttövalmis tuote.  
Suojakerros levitetään alustaan ohentamattomana. Tuotetta suositellaan levitettävän 
vähintään 2 kerrosta. Toinen kerros levitetään, kun ensimmäinen levityskerros on kunnolla 
kuivunut. 
 
Tuote levitetään alustaan kostutetulla levitysharjalla tai pensselillä tai Airless-sumuttimella.  
 
Käsittelylaite on puhdistettava välittömästi tuotteen käytön jälkeen vedellä. Kovettunut 
materiaali voidaan poistaa BORNIT®-bitumipuhdistusaineella. 
 
Pohjakerroksena käytettävän seoksen valmistamiseen sekoitetaan BORNIT®-Unibit 
suhteessa 1:2 puhtaaseen käyttöveteen ja sekoitetaan huolellisesti mekaanisella sekoittimella. 
 
BORNIT®-Unibit voidaan käyttää vain kuivalla säällä, pakkasella tai sateessa tai jos sadetta 
on odotettavissa, tuotetta ei saa käyttää.  
 

 
Menekki 

 
Pohjakerroksena suhteessa 1:2 vedellä ohennettuna:  n. 0,15 l / m² 
Peittävänä suojakerroksena:                  n. 0,30 l / m² (levityskerrosta kohtaan) 
 

 
Varastointi 

 
Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa 12 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä! 
 

 
Käytöstä poistaminen 

 
Huolellisesti tyhjennetyt säiliöt toimitetaan kierrätykseen. Tuotejäämät voidaan poistaa 
käytöstä AVV-ASN: 080410 mukaisesti (liima-aineet ja tiivistemassajäämät, poikkeuksena 
aineet, joista on säädetty standardissa 080409) mukaisesti. 
 

 
Huomautus 

 
Tämä tiedotuslehti mitätöi kaikki muut tuotteen osalta aikaisemmin annetut tekniset tiedot. 
Aikaisemmat tiedot eivät päde enää. Tiedot on annettu tekniikan uusimpien saavutusten 
pohjalta. Huomatkaa kuitenkin, että käsiteltävästä rakenneosasta riippuen saattaa olla, että 
tässä tiedotuslehdessä kuvattuihin työmenetelmiin joudutaan tekemään muutoksia. Jos ei ole 
yksiselitteisesti muuta sovittu, kaikki tässä tiedostuslehdessä annetut tiedot eivät ole sitovia 
eivätkä tarkoita tuotteen pysyviä ominaisuuksia. Pidätämme oikeuden tähän tiedotuslehteen 
muutosten tekemiseen. Uusimmat tuotetta koskevat tiedot löytyvät meidän kotisivulta 
osoitteesta www.bornit.de. 
 

 
Toimituspakkaukset 

 
  5 l sanko 60 astiaa tavaralavalla 
10 l sanko 44 astiaa tavaralavalla 
25 l tynnyri 18 astiaa tavaralavalla 
 

 

http://www.bornit.de/

