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BituFug 2K 

2-komponentnte reaktiivselt kõvastuv vuugi valumass 

   

• Otse tuutust lastav                                                                      • ca. 14 m/tuutu vuugile ristlõikega 5 x 5 mm 

• Püsivalt elastne, kuuma- ja külmakindel 

• kaua vastupidav ja ilmastikukindel   

• lahustivaba                                                                                                              Ladustamine 

                                                                                                                            • toode on külmakartlik! 

                                   • suletuna originaaltuutus säilib 12 kuud 

                      

               

  

 Kruntimine 

• BORNIT® Haftgrund Fix 

 Lisatooted 

• BORNIT® Profi-Kartuschenpistole 

• BORNIT® Rundschnur 

        Tarnevorm    Artikli-Nr.       EAN-kood Värv         tuutust jagub: 

Bitufug 2K 360 ml / tuutu                      6800000345 4 017228 00257 6           must                                        ca. 14 m 

12 tuutut (4320 ml) / karbis 

 
Kasutusala 

BORNIT®-BituFug 2K kasutatakse pragude, ühenduskohtade, vuukide ja väiksemate katkiste pindade tihendamiseks asfaldil ja betoonil, 

samuti markeerimisnööpide kleepimisel asfaldile ja betoonile. 

Toote andmed lühidalt 

Baas bituumen 

Pealekandmine spetsiaalne tuutupüstol 

Värv must 

Suurus tuutu: 63 x 220 mm 

Konsistents pasta 

Töötlemisaeg ca. 15 minutit 

Kuivamisaeg ca. 1 h 

Ladustamine toode on külmakartlik! 

Säilivus suletuna originaaltuutus säilib 12 kuud 

Leekpunkt n.a.  

 Kulu 
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Liik ja omadused 

BORNIT®-BituFug 2K on külmalt töödeldav, 2-komponendiline, reaktiivselt kõvastuv vuugi valumass. BORNIT®-BituFug 2K on püsivalt 

elastne, kuuma- ja külmakindel, kaua vastupidav ja ilmastikukindel ning lahustivaba. See sobib hästi asfaldile ja teistele kõvadele 

ehitusmaterjalidele, pealispind on vähe kleepuv. 

Eelised 

• Võib töödelda külmalt ja on kohe kasutusvalmis 

• segamist ei vaja 

• kiiresti kõvanev ja elastne 

• paigaldamisega saab hakkama igaüks 

• pikk säilivusaeg (12 kuud) 

 

Aluspind 

Aluspind peab olema puhas, kõva, kuiv ja vaba määrduvatest ainetest (ntx õli) ning lahtised osakesed tuleb eemaldada. 

Töötlemine 

Vuugi või prao küljed tuleb puhastada ja kruntida BORNIT®-Haftgrund-Fix’iga. Tuutu panna spetsiaalsesse BORNIT® tuutupüstolisse. 

Tuutult eemaldada kaitsekork ja keerata külge kaasasolev ühekordne segamistoru. Sõltuvalt prao laiusest võib segamistoru lühendada, 

et saada suurem väljalaskeava. BORNIT®-BituFug 2K tuleb töödelda ca 15 minuti jooksul. 

Töötlemistemperatuur: 

Välistemperatuur BORNIT®-BituFug 2K töötlemisel ei tohi olla alla +5 °C ega üle +30 °C. Töötlemine peab toimuma kuiva ilmaga. 

BORNIT®-BituFug 2K temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Asfaldi pinna temperatuur peab olema >= +5 °C. Vajadusel võib pragu 

või vuuki õrnalt kuuma õhuga (gaasipõletiga) kuivatada ja eelsoojendada. 

  Kulu 

  ca. 14 m/tuutu vuugile ristlõikega 5 x 5 mm 

 

Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta teabe saamiseks vaadake kehtivat ohutuskaarti. 

 

Jäätmekäitlus 

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud 170301 all loetletud bituumenisegud). 

 

Märkus 

See andmeleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Need ei kehti enam. 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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