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Asphalt-Fix 

Kiirestitarduv külm asfaltsegu 

   Lühiinfo                              Kulu 

• külmalt töödeldav ja kohe kasutusvalmis      • ca. 25 kg/m² ühe kihipaksuse cm kohta 

• puudub segamisaeg 

   25 kg plastämber 6800000451 4 017228 00688 8       must ca. 1,0 m²  

24 ämbrit (600 kg) / EUR-alusel 

 

Kasutusalad 

BORNIT®-Asphalt-Fix on mõeldud põhiliselt  tänavaremonditöödeks. Kuna materjali  saab väga lihtsalt ja keeruliste abivahenditeta 
töödelda, saab selle paigaldusega oma hoovis või parkimisplatsil hakkama ka mitte suurte kogemustega ehitaja.  

BORNIT®-Asphalt-Fix-i kasutatakse mehaaniliselt või külma tagajärjel tekkinud aukude täitmiseks ning asfaltkattega tänavate ja kõnniteede 
pinnaerinevuste tasandamiseks. Materjali võib kasutada ka väikeste rampide loomiseks, augutäitematerjalina pärast 
kanalisatsioonikaevude remonti ning ka betoonpinda tekkinud kahjustuste parandamiseks.   

BORNIT®-Asphalt-Fix-i võib kasutada kõigi koormuskategooriate teedel kihi paksusega kuni 5 cm. Suure liikluskoormusega teedel soovitame 
kasutada siiski BORNIT®-Reaktiv-Asphalt’i. 

 

 

Toote andmed lühidalt 

Pealekandmine                                                 silumiskellu, pahtlilabidas, reha 

Värv                                                                    must 

Konsistents                                                        kõva, valatav, laotatav 

Töötlemistemperatuur                                    al -5 °C 

Ladustamine                                                     hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest! 

     Kõrvaltooted 

• peale paigaldust ja tihendamist koheselt 
ülesõidetav 

• kiiresti kivistuv ja stabiilne 
• ei ole külmatundlik 
• saab paigaldada ka niiskele aluspinnale 

  Ladustamine  

• Hoida kuivas kohas, toode ei ole 
külmatundlik, hoida eemal 
süttimisallikatest! 

• Suletud originaalpakendis säilib 12 kuud 

            Kruntimine 
• BORNIT® Bitugrund Fix 

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

         Lisatooted 
• Asphalt-Heißmischgut 

  Inhalt    Artikli-Nr.    EAN-kood  Värv            ämbrist jagub: 



TEHNILINE INFOLEHT 
Asphalt-Fix seisuga 27. november 2020 

 

 

 

 

 
 

Säilivus                                                       suletud originaalpakendis säilib 12 kuud 

Leekpunkt                                                  n.a.  

Liik ja omadused 

BORNIT®-Asphalt-Fix on lihtsalt töödeldav, kiiresti tarduv remondimaterjal asfalt- ja betoonpindade parandustöödeks. See koosneb 

bituumenist ja peenkillustikust fraktsiooniga 0-5. 

 
BORNIT®-Asphalt-Fix on keskkonnasäästlik ja -sõbralik ning korduvalt kasutatav. Pärast segu paigaldamist ja tihendamist võib parandatud 
kohtadest kohe üle sõita. BORNIT®-Asphalt-Fix-i võib hiljem igal ajal asfaldiga katta. Pärast lühikest tardumisaega on tootel sama pikk eluiga 
kui kuumseguga läbiviidud parandustel. 

 

Eelised 

 

• külmalt töödeldav, kasutusvalmis  
• võrreldes kahekomponendiliste segudega hoiate kokku segamisaja  
• pärast paigaldamist ja tihendamist kohe koormatav ja stabiilne  
• kiiresti tarduv ja koormusi taluv  
• võib katta asfaldi kuumseguga  
• ei karda külma, kasutamine võimalik kuni -5 °C   
• paigaldamisega saab hakkama ka mitte kogenud ehitaja  

• võib kasutada ka niiskel pinnal  
• pikk säilivusaeg (vähemalt 12 kuud)  
  

Aluspind 

Aluspind tuleb puhastada igasugusest lahtistest osadest, prahist ja tolmust, seisvast veest, lumest, jääst ning määrdeainetest. Materjali 

kasutamisel betoonil, õhukeste kihtide loomiseks ning muudel juhtudel, mil nakkuvus teiste kihtidega ning servadel on eriliselt tähtis, tuleb 

vana pind ja/või servad töödelda eelnevalt BORNIT®-Bitugrund Fix‘iga. Pärast krundi kuivamist (ei pea olema täiesti kuiv) võib kohe alustada 

BORNIT®-Asphalt-Fixi paigaldamist.  

 

Töötlemine 

BORNIT®-Asphalt-Fix kanda aluspinnale ning tasandada reha või kelluga soovitud pinnast veidi kõrgemaks. Seejärel piserdada peale vett 
(ca 1 l ämbri kohta). Pärast seda tuleb segu korralikult tihendada. Väiksemate pindade puhul piisab tugevast tampimisest käsitamperiga, 
suuremate pindade puhul on soovitav kasutada vibroplaati või rulli. 
 

Kui BORNIT®-Asphalt-Fix paigaldatakse välistemperatuuril alla 0°, on soovitav hoida segu selle hõlpsamaks käsitsemiseks eelnevalt soojas 
ruumis (min +15 °C). Talvetemperatuuridel alla -5 °C ei ole soovitav töid läbi viia.  
  

Pärast BORNIT®-Asphalt-Fix-i paigaldamist ja tihendamist võib värskest pinnast kohe üle sõita. Kleepumise vähendamiseks võib pinna peene 
liiva või tolmuga üle puistata. Lõplik tihenemine toimub tänu liiklusele.  
 

Kulu  

ca. 25 kg/m² ühe kihipaksuse cm kohta 
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Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt. 

 

Soovitatavad isikukaitsevahendid 

 

Jäätmekäitlus 

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla). 

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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