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Liik ja omadused 

 

 
BORNIT-Dreiecksband on sulatatav ja ülielastne elastomeerbituumenlint 
vuukide ja õõnesavade kindlaks ja lihtsaks isoleerimiseks üldehituses ja 
süvaehituses. BORNIT-Dreiecksband on elastne, vananemiskindel ja 
kergesti töödeldav. Kasutades BORNIT-Dreiecksband’i, ei teki 
ooteaegasid (kuivamisaegasid) avade valmistamise ja isoleerimise vahel, 
kuna vahetult peale jahtumist tekib kohe veekindel keevisühendus 
aluspinnaga.  
 

 

Kasutusala 

 

 
BORNIT-Dreiecksband sobib eriti hästi järgmistele kasutusvaldkondades: 
- nurkõmbluste kiire ja kindel valmistamine üksteise suhtes täisnurgas 
olevate ehitusosade  
ühenduskohtades (nt põrandaplaadi ja püstise seina vahel enne 
keevislintide ja külmalt iseliimuvate paanide ja bituumen-pakskihtmasside 
kasutamist). 
- bituumenpaanide risti-(horisontaal-)isolatsiooni ühendamiseks 
(ülesmineva seina all) bituumen- 
pakskihtmassidest, keevislintidest või külmalt iseliimuvatest paanidest 
isolatsiooniga. 
- servavuukide ja valmisbetoonelementide, teenindus- ja hooldusšahtide 
šahtirõngaste jm isoleerimiseks. 
- pragude sulgemiseks (nt katusel) sulatamismeetodil. 
Krundina soovitame kasutada BORNIT Bitugrundi või BORNIT-
Fundamentgrund’i. 
 

 

Toote eelised 

 
- kasutatav ja ladustatav kuni -5 °C  
- väga painduv, elastne ja pragusid sildav 
- väheste kulutustega kiiresti paigaldatav 
- lahustivaba, keskkonda säästev, peaaegu lõhnatu 
 



 

 

 
 

 
 

 

Toote andmed lühidalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liik 
 
Baas 
Värvus 
Tihedus 20 °C vastavalt normile  
DIN 52 004 
Konsistents 
Pehmenemispunkt RuK vastavalt 
DIN* 52011: originaalolekus 
kokkupressitud 
Ladustamine 
 
Säilib 
 

 
bituumenist, polümeeridega 
tihenduslint 
bituumen, lisandid, kautšuk 
must 
1,10 g/cm3 
 
tahke 
ca 110 °C 
 
 
Külmatundlik, kaitsta karpe 
märja eest 
suletud originaalpakendis 
vähemalt 12 kuud 
 

 

Töötlemine 

 

 
Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja ilma lahtiste osade ning 
eraldavate aineteta. Lindi hea nakke ja kindla sulandumise 
saavutamiseks aluspinnaga soovitame kasutada eelkatmiseks BORNIT-
Bitugrund’i või BORNIT-Fundamentgrund’i. Sama toodet tuleks kasutada 
ka reeglina järgneval pinna isoleerimisel ja see kantakse või pihustatakse 
pinnale hästi katvalt.  
Nõuanne: spetsiaalselt lahusteid sisaldavad eelkatted (nt BORNIT-
Bitugrund) peavad enne BORNIT-Dreiecksband’iga töötlemist olema 
täielikult kuivanud ja õhutatud! 
 
Rullida BORNIT-Dreiecksband lahti ja lõigata sobiva pikkusega tükid. 
Nurkades võib linti lõigata vastavalt vajadustele längu. Põkkliited 
ühendatakse sulatades. 
Seejärel sulatada lindi pinna ots ca 30 cm ulatuses propaangaasleegiga 
ja suruda kohe tugevalt kinni. Kui esimene algustükk on jahtunud, 
soojendada lint avas ühtlaselt kuni pealispinna sulamiseni ja vajutada 
jooksvalt sulavanni. Lõpetuseks vajadusel viia serva sulatamiseks leek 
veel kord üle lindi, kuni on näha, et lint on aluspinnaga kindlalt kokku 
sulanud. 
Nurgas längu lõigatud tükil jälgida põkkliite head liimumist! 
Mõne minuti pärast (keevise jahtumise järel) võib alustada järgmiste 
töödega. 
 



 

 

 
 

 
 

Kulu 

 

 
Olenevalt vuugi sügavusest ja kihi paksusest  
2 mm paksuse ja 40 mm laiuse kihina ca 0,08 l / jm 
4 mm paksuse ja 40 mm laiuse kihina ca 0,16 l / jm 
 

Ladustamine 

 

 
Karpe tuleb kaitsta märja, otsese päikesekiirguse ning kuumuse eest! 
 

Jäätmekäitlus 

 

 
Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. 
Materjalijääke on võimalik kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile 170302 
(Asfalt, tõrvavaba). 
 

Märkus 

 

 
Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. 
Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt 
rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski 
meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud 
kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes 
lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv 
ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale 
õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas.  
 

Tarnevorm 

 

 
BORNIT-Dreiecksband’i tarnitakse rullitult, karpidesse pakitult. Ühes 
karbis on 5 rulli á 5 m 
 
BORNIT-Dreiecksband = 25 m / karp..............................................24 
karpi alusel 
 

 

 
 


