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Spetsiaalmört õõnsuste täitmiseks keemiliste injektsioonide puhul 

 

 

Tehniline teabeleht seisuga 22. juuni 2012 

___________________________________________________________________________ 
 
Liik ja omadused BORNIT®-Bohrlochsuspension on katvate omadustega kvaliteetne täitemört. Tootest 

                                          saab veega segades valmistada väga vedela, voolava kattemördi, mis tungib kõige 
                                          väiksematesse õõnsustesse ja pragudesse. BORNIT®-Bohrlochsuspension aitab 
   kaasa ehitusmaterjali kõvastumisele ning selle poorsus on < 3  mahuprotsenti. 
___________________________________________________________________________ 
 
Kasutusalad  Õõnsuste ja pragude täitmiseks ning kõvastamiseks ehitusmaterjalides enne keemiliste 

                                           injektsioonide kasutamist tekkiva niiskuse vastu puuriaukudes BORNIT®-Sperr-Injekti 
                                           või BORNIT®-Injektil 100-ga ja puuriaukude sulgemiseks pärast injektsiooni. 
___________________________________________________________________________ 
 
Töötlemine  Puuriaugud valmistatakse vastavalt töötlemisjuhendile BORNIT®-Bohrlochsuspension  

                                          tehniliste teabelehtede kohaselt ja loputatakse puhta veega. Kui pärast aukude 
                                          puurimist on näha lõhesid, õõnsusi, lahtisi vuuke või pragusid ja ei ole töötatud  
                                          BORNIT®-Kapillarstäbchen’iga, on vajalik täitmine BORNIT®-Bohrlochsuspension’iga. 
               Selleks tuleb BORNIT®-Bohrlochsuspension segada puhta veega (u 12 l 25 kg koti 
                                          kohta) mörditaoliseks massiks ja jätta u 1 tunniks seisma. Kohe seejärel täita väga 
                                          vedela mördiga sobiva tööriista abil puuriaugud ja suruda tugevalt kinni või tihendada 
                                          (nt harjavarre abil). Umbes 30 minuti või maks 3 tunni pärast, enne kui mass on 
                                          kõvastunud, tuleb augud uuesti lahti puurida nii, et täidetud jääksid ainult õõnsused, 
                                          mitte puuriaugud. Kõige varem 3 tunni pärast toimub tihendamine vedela  
                                          tihendusmaterjaliga vastavalt tehase juhistele. 
                Pärast tihendustööde lõppu täidetakse puuriaugud BORNIT®-Bohrlochsuspension’iga.  
                                          Selleks tuleb BORNIT®-Bohrlochsuspension segada puhta veega (u 12 l 25 kg koti  
                                          kohta), täita puuriaugud massiga ja tihendada. 

___________________________________________________________________________ 
 
Kulu              1,6 kg 1 l õõnsuse või puuriaugu kohta 

___________________________________________________________________________ 
 
Säilitamine  Kuivas kohas suletud kottides, säilimisaeg u 6 kuud 
___________________________________________________________________________ 
 
Tööriistade  Kohe pärast kasutamist veega 

puhastamine 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Tervisekaitse, töö- BORNIT®-Bohrlochsuspension sisaldab tsementi ja reageerib leeliseliselt. 
ja tuleohutus               Seepärast tuleb kaitsta nahka ja silmi. Kokkupuute korral tootega loputada vastavat  

                                           kohta korralikult veega ja vajaduse korral konsulteerida arstiga. 



 

 
 

                                                                            

 
   R-laused 
   R 36/38 Ärritab silmi ja nahka 
   R 43 Kokkupuutel võib nahk muutuda tundlikuks 
 
   S-laused 
   S 2 Ei tohi sattuda laste kätte 
   S 24 Vältida kokkupuudet nahaga 
   S 25 Vältida kokkupuudet silmadega 
   S 26 Kokkupuute korral silmadega tuleb korralikult veega loputada ja 
                                                         konsulteerida arstiga 
   S 37 Kanda sobivaid kaitsekindaid. 
 
                 Ohumärgis „ärritav“ ei käi kuiva pulbri kohta, vaid ainult pärast sellele vee  
                                                         lisamist (leeliseline reaktsioon). 
                              Järgida DIN-ohutusteabelehte vastavalt 91/155 EMÜ BORNIT®- 
                                                         Bohrlochsuspension’ile! 

___________________________________________________________________________ 
 
Jäätmekäitlus  Korduvkasutusse tohib anda ainult täielikult tühjendatud pakendeid. Materjalijäägid 

                                           võib utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170107 (ehitusjäätmed, mis ei kuulu koodi  
                                           170106 alla). 
___________________________________________________________________________ 

 
Märkus             Käesolev teabeleht asendab kogu varasema tehnilise info toote kohta, mis niisiis enam 

                                         ei kehti. Andmed vastavad rakendustehnika uusimale  tasemele. Palun pidage siiski 
                                         silmas, et vastavalt ehitusobjekti seisukorrale võib tekkida vajadus kasutada teistsugust  
                                         tööviisi kui teabelehes ette pandud. Kui eraldi lepinguga pole teisiti kokku lepitud,  
                                         on teabelehes sisalduvast infost kinnipidamine kohustuslik. Jätame endale õiguse teha 
                                         muudatusi teabelehes sisalduvas infos. Soovitame teil võimalike muudatustega 
                                         kursisolemiseks vaadata meie veebilehte www.bornit.ee.  
___________________________________________________________________________ 

 
Tarnimine  25 kg kotid.....................40 kotti ühel kaubaalusel 
___________________________________________________________________________ 

www.bornit.ee

