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Polümeermodifitseeritud bituumeni baasil valmistatud 
kuumvalumass vuukide täitmiseks betoonist ja asfaldist 
liikluspindadel ja ehitusdetailide ümbruses.

Selle eelised:
suur elastsus vuugipraos (25% praolaiusest 
veel ka -20°C juures)

vastavalt standarditele ZTV Fug-StB 01 ja  DIN 
EN 14 188-1 (vuugimassid N 2 - normaalsed) 
ametlikult testitud ja kasutusse lubatud

väike materjalikulu - ainult 1,1 kg liitri 
vuugisisu kohta

pärast lühikest aega kestvat jahtumist koheselt 
ülesõidetav

lihtne pealekandmine, madalad kulutused 
seadmetele ja personalile

head nakkeomadused vuugiserval

BORNIT® - Kindel kaubamärk ehituses.
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Soovime:
O tagasihelistamist
O infomaterjale posti teel
O välisteenistuse spetsialisti külastust

Aadress / Pitser

Kontaktisik / Otsetelefon:

BORNIT®-i kuumvalumass TL on valmistatud polümeermodifitseeritud bituumeni, mineraalsete täiteainete 
ja orgaaniliste lisandite baasil. Tegemist on sulatatava, kuumalt töödeldava valumassiga, mida iseloomustab 
elastsus, milleks on 25% vuugilaiusest. Kvaliteet vastab ZTV Fug-StB 01 ja DIN EN 14 188-1 nõuetele  
(vuugimassid N 2 - normaalsed).

Vuuk enne valamist maksimaalselt  
2 cm laiuseks lõigata (pilt 1).  
Lõigatud vuuk  seejärel  
suruõhuga puhtaks teha 
(pilt 2) või harjasmasinaga  
puhastada. Et tagada valumassi  
nõuetelevastav nake, tuleb  
vuukide servad eelnevalt töödelda  
nakkekrundiga BORNIT®-

Haftgrund (pilt 3).  
Selleks võib kasutada  
pintslit või pritsepiiki.  
Valamistöid võib teha ainult  
temperatuuridel, mis  
ületavad +5°C (vajadusel  
teha eelsoojendus  
kuumaõhupiigiga!).
Kuumutada valumass  

seguri ja termostaadiga  
varustatud sulatuskatlas aeglaselt 
töötlemistemperatuurini, milleks 
on ca 160°C. Tähelepanu: Massi  
ülekuumenemisel (üle 180°C)  
muutub see kasutuskõlbmatuks!
Seejärel teha valamistööd,  
kasutades selleks sobivaid  
valamisseadmeid (pilt 4). Kohe 
pärast esimese valu jahtumist 
teha järelvalu, et kompenseerida  
jahtumisest tingitud mahtkahane-
mist.

BORNIT®-
kuumvalumass TL

www.bornit.com

Maaletooja:

BORNIT® - Kindel kaubamärk ehituses.

Bornit Baltic OÜ
Saku tn 15
11314 Tallinn

baltic

Tel: +372 6411511
E-post:info@bornitbaltic.ee
www.bornitbaltic.ee


