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Kaltmischgut
Kiirestitarduv külm asfaltsegu

• Lahustivaba asfaldisegu
• ca. 25 kg/m² kihi paksuse cm kohta
• kohe kotist kasutusvalmis
• külmalt töödeldav löökaukude, külmakahjustuste ja muude teekahjustuste kiireks eemaldamiseks

Ladustamine
• kuivas, vältida otsest päikesevalgust
• suletud originaalkotis säilib 12 kuud
Kruntimine
• BORNIT® Bitugrund Fix

Tarnevorm
25 kg kott

Puhastamine
• BORNIT® MultiClean
• BORNIT® MultiClean Fix
• BORNIT® Bitumenreiniger

Artikli-Nr.
6800000440

EAN-kood
4 017228 00709 0

•
•
•
•

Lisatooted
BORNIT® Reaktiv-Asphalt
BORNIT® Handstampfer
vibroplaat
vibreeriv rull

Värv

kotist jagub:

must

ca. 1 m² 1 cm kihi puhul

40 kotti (1000 kg) / EUR-alusel

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 kasutada BORNIT®-Reaktiv-Asphalt‘i.
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Toote andmed lühidalt
Liik
Baas
Tihedus +20 °C juures
Lahusti
Paigaldus
Värv
Konsistents
Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind)

asfaldi valmissegu
bituumensideaine peene killustikuga
ca 1,4 - 1,8 g/cm³
Puudub
labidas, reha, pahtlilabidas, silumisliip, käsitamper, vibroplaat, vibrorull
bust
bituumensideaine peene killustikuga
mitte alla -5 °C

Kõvenemise aeg
Ladustamine
Säilivus
GISCODE
Ained, mis töömaterjalide määruse kohaselt on
tervisele kahjulikud
Ohuklass vastavalt ADR-ile
Puhastamine

peale tihendamist koheselt ülesõidetav
hoida kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstult
originaalsuletud kotis säilib 12 kuud
RepA 30
puuduvad

Leekpunkt

n.b.

puudub
BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean või BORNIT®-Bitumenreiniger

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.

Eelised
• külmana töödeldav
• segamisajad puuduvad
• ei ole külmatundlik
• saab kasutada otse kotist
Aluspind
Aluspind 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.
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Töötlemine
BORNIT®-Kaltmischgut 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.
Kulu
ca. 25 kg/m² kihi paksuse cm kohta
Tervise-, töö- ja tuleohutus
Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.
Soovitatavad isikukaitsevahendid

Jäätmekäitlus
Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).
Märkus
See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. 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.

