
 

BORNIT®- Kaltmischgut 

Kiirestitarduv külmsegu 
  

  
Tehniline infoleht seisuga: 03. detsember 2020  
  

  

Liik ja omadused  

  

  
BORNIT®-Kaltmischgut on lihtsalt töödeldav teeparandusmaterjal, mis koosneb 

killustiku segust bituumensideainega, looduslikust rapsiseemneõlist ja 
kõrgekvaliteedilistest liimidest ning on kergesti töödeldav.  
  
BORNIT®-Kaltmischgut‘i võib hiljem igal ajal asfaldiga katta. 
  

  

Kasutusala  

  

  
BORNIT®-Kaltmischgut on mõeldud asfaltteede hooldamiseks ja parandamiseks. 

Seda kasutatakse mehaaniliselt või külma tagajärjel tekkinud aukude täitmiseks ning 
asfaltkattega tänavate ja kõnniteede pinnaerinevuste tasandamiseks.  

BORNIT®-Kaltmischgut ei sobi suure koormusega liiklusaladele (nt jalakäijate alad, 

kaubanduskeskused, parkimiskohad, tõstuki transportimisega laoruumid jne). Nendel 

pindadel soovitame BORNIT® Reaktiv-Asphalt‘i.  

  

  

Töötlemine ja 
aluspind  

  

  
Nakkepind tuleb puhastada igasugusest lahtistest osadest, prahist ja tolmust, seisvast 
veest, lumest, jääst ning määrdeainetest.   
 

Materjali kasutamisel betoonil, õhukeste kihtide loomiseks ning muudel juhtudel, mil 
nakkuvus teiste kihtidega ning servadel on eriliselt tähtis, tuleb vana pind ja/või servad 
töödelda eelnevalt BORNIT®-Bitugrund Fix‘iga. Pärast seda võib kohe alustada 
BORNIT®-Kaltmischgut‘i paigaldamist.  
  
Tänu oma erilistele omadustele, on BORNIT®-Kaltmischgut‘i võimalik paigaldada 
peaaegu aastaringselt. Kerge vihm, niiskus ja väike külm ei takista kiireloomuliste 
tööde teostamist. Külmaga töötades tuleb parema kvaliteedi saavutamiseks materjali 

hoida soojas kohas (> 10 °C). Alla -5 °C võib olla materjali raske töödelda ja 
paigaldada.  
  
Peale segu paigaldamist ja tihendamist on see kohe ülesõidetav. Lõplik tihendamise 
toimub liiklusega. 

  
  



 
 

Töö-, tervise ja 
tuleohutus 

 
 
Infot ohutuse kohta saab ohutuskaardilt 

 

Toote eelised 

 

• Külmalt töödeldav 

• Ei ole vaja segada 

• Pole külmakartlik 

• Saab kasutada otse kotist 

Kulu  

  

  
ca. 25 kg/m²  ühe kihipaksuse cm kohta  
  

 

Ladustamine ja 
säilivus  

  

  
Toodet hoida kuivas ja soojas. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 12 kuud. 
Lahtine materjal tuleb katta ja seda saab ka hiljem kasutada. 
  

 

Jäätmekäitlus  

  

  
Utiliseerimisele saata ainult täielikult tühjendatud kotid. Materjalijäägid utiliseerida 
jäätmekoodi 170302 (bituumensegud, mis ei kuulu jäätmekoodi 170301 alla) alusel.  
  

 

 

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  

  

  
25 kg  kott ...................................................... 40 kotti euroalusel   

  

  
  

  
  

  
  


