
 

 

 
 

 
 

BBOORRNNIITT®®--  FFeerrttiiggsscchhlläämmmmee  

                                BBiittuuuummeennlloobbrrii  
Mineraalsete ja polümeerlisanditega bituumenemulsioon kulunud asfaltpindade pooride 
sulgemiseks 
 
Keskkonnasäästlik 
 
Tehniline infoleht seisuga: 10.veebruar 2017 
 

 

Liik ja omadused 

 

 
BORNIT Fertigschlämme baseerub modifitseeritud bituumenemulsioonil 
mineraalsete lisanditega. Materjal ei sisalda lahusteid ning ning saab 
kasutada kahjustamata loodust. 
 

 

Kasutusala 

 

 
BORNIT Fertigschlämme on mõeldud kasutamiseks asfaltkatte pooride 
sulgemiseks ning kulunud krobelise asfaltkatte silumiseks. Peamised 
kasutuskohad on maanteed, sissesõidu teed, parkimisplatsid, kõnniteed, 
rattateed jne.   
 

 

Töötlemine 

 

 
Aluspind peab olema puhas ja mitte määrdunud eraldavate ainetega (õli, 
rasv, tolm jne). Pind võib olla niiske, kuid mitte märg. Suuremad 
kahjustunud kohad parandada eelnevalt vahenditega BORNIT-
Reparaturmörtel või BORNIT-Reaktiv-Asphalt. Kui tegemist on vana 
asfaltkattega, on vajalik aluspinda eelnevalt kruntida materjaliga 
BORNIT-Bitugrund. Värskete pindade puhul pole kruntimine vajalik.  
Kuna ladustamise ning transpordi ajal võib BORNIT Fertigschlämme 
anumas settida, siis on vajalik enne kasutamist materjal segada läbi 
mehhaanilise seguriga. Peale ühtlase massi tekkimist segamisel, on 
materjal valmis kasutamiseks. Ühtlane mass valatakse pinnale ning 
kantakse laiali kasutades kummiroopi. Kummiroobiga materjali pinnale 
tõmmates moodustub kiht, mis täidab poorid ning jätab värske 
hõõrdumiskindla katte. Materjalile võib vajadusel kanda peale 
graniitsõelmeid.  
Matejal on mõeldud kasutamiseks heade ilmastikuolude korral ning 
aluspinna ei tohi olla madalam kui + 5 kraadi. Vihmaga ei ole võimalik 
töid teostada.  
 



 

 

 
 

 
 

Kulu 

 

 
Pooride sulgemisel ja pinna katmisel: umbkaudu 0,8 – 1,5 kg/m2  
(Olenevalt aluspinnast) 
Soovitatav maksimaalne kihipaksus on  asfaltpinnale 0,5 mm  (v.a poorid) 
 

Ladustamine 

 

 
Ladustada kuivas ja jahedas kohas. Säilib suletud originaalnõus vähemalt 
6 kuud. Kaitsta külmumise eest.  
 

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 

 

 
30 kg - anum ................................................ 18 anumat euroalusel 
 

 

 


