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Liik ja omadused

Kasutusala

Töötlemine

BORNIT-Noax on universaalne immutusvahend siloksaanpolümeeride
baasil.
See on värvitu, lahustisisaldusega ning madala viskoossuse tõttu hästi
peale kantav ja pihustatav.
BORNIT-Noax on UV-kindel ja nakkub suurepäraselt peaaegu kõikide
tavaliselt imavate aluspindadega (nt tellised, looduskivi, puit, betoon jne).

Ehitusmaterjalide (tellised, looduskivi, klinker, betoon, gaasbetoon, krohv
ja puit jne) immutamise abil BORNIT-Noax’iga takistatakse nende
niiskumis- ja imamisvõime, mõjutamata sealjuures veeaurude
läbilaskevõimet. Seeläbi takistatakse seinte märgumist, fassaadide ja
seinatahveldiste plekiliseks muutumist hoovihma, soola, lubjasette,
külmakahjustuste korral, keemilise erosiooni korral agressiivsete
heitgaaside tõttu õhus ning ka pragude ja hallitusseene tekkimist
ehitusmaterjali sisemistes kihtides.
Veeimavuse vähenemist tõendab Leipzigi ehituskeemia instituudi
kontrollisertifikaat.
BORNIT-Noax’it saab kasutada pintsli, lühikarvalise värvirulli,
pihustamise või uputamise abil. Aluspind tuleb enne katmist puhastada
lahtisest mustusest ja tolmust. Pinnad tohivad olla kergelt niisked, aga
mitte märjad.
BORNIT-Noax’it on soovitav kanda pinnale kahe kihina, eriti arvestades
tugevalt imavaid aluspindasid.
Kahe pealekandmise vahele jääv aeg: 20–30 minutit.
Kuivamisaeg vastavalt temperatuurile ja aluspinnale: umbes 8 tundi.
Võimalikke ülejääke siledal, mitteimaval pinnal on võimalik eemaldada
lapiga. Suletud ruumides kasutamise korral tuleb hoolt kanda piisava
tuulutuse eest.

Kulu

Betoon

ca 0,2–0,3 l/m2

Silikaattellis

ca 0,3–0,5 l/m2

Krohv

ca 0,3–0,4 l/m2

Tellis

ca 0,3–0,4 l/m2

Puit

ca 0,1–0,2 l/m2

Gaasbetoon

ca 1,0 l/m2

Säilivus

Suletud originaalnõus temperatuuri korral alla + 30 °C säilib vähemalt 12
kuud.

Jäätmekäitlus

Ümbertöötlusesse
suunata
vaid
täielikult
tühjendatud
nõud.
Materjalijääke kõrvaldada vastavalt jäätmete loetelu määrusele (AVV)
jäätmekoodi 080409* alusel (liimi- ja tihendusmassi jäägid, mis
sisaldavad orgaanilisi lahusteid ja teisi ohtlikke aineid).

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

1 l pudel.................6 pudelit karbis
5 l kanister.............90 kanistrit alusel
10 l kanister.............60 kanistrit alusel

