
 

 

 
 

 
 

BBOORRNNIITT®®--  RReeppaarraattuurrmmöörrtteell  RREE  3300  
Külmalt paigaldatav parandussegu asfalt- ja betoonpindadele 
 

Tehniline infoleht seisuga: 18. mai 2018 
 

 

Liik ja omadused 

 

 
BORNIT Reparaturmörtel RE on mitmekomponendiline mört asfalt- ja 
betoonpindade parandamiseks, mis koosneb spetsiaalsest mineraalide segust, 
katalüsaatorist ja polümeerlisandiga bituumenemulsioonist. Materjal on külmalt 
paigaldatav. Komponentide ja vee segamisel tekib kiiresti kuivav parandussegu, 
millega on võimalik täita kuni 30 mm sügavusi auke.  
 

 

Kasutusala 

 

 

BORNIT Reparaturmörtel RE sobib aukude ja ebatasasuste täitmiseks. Sobilik 
trappide, šahtide ja rennide ning rampide ühendusvuukide kiireks tihendamiseks. 
Tänu mineraallisanditele, on võimalik tekitada kihipaksus 10 – 30 mm. Paksema 
kihi vajadusel tuleb protsessi korrata. Sõltuvalt ilmast, võib parandatud piirkonda 
juba 30 min pärast koormata. 
 

 

Töötlemine 

 

 
Aluspind peab olema puhas ja mitte määrdunud eraldavate ainetega (õli, rasv, 
tolm jne). Seisev vesi tuleb paranduskohalt eemaldada. Suvel kõrgete 
temperatuuridega on soovitav aluspinda eelnevalt niisutada. Töid ei või teostada 
vihmaga või temperatuuridel alla + 5ºC  
Erinevad komponendid, mis on tarnitud vastavalt nõutud vahekorrale segatakse 
omavahel anumas. Esimesena segatakse sõelmed ja kiirendi, millele lisatakse 
seejärel ca 2 liitrit vett. Segada kuni „märja betooni” konsistentsini. 
Bituumenemulsioon loksutada korralikult segamini ning lisada seejärel ülejäänud 
segule. Segada kuni ühtlase pruuni massi tekkimiseni. Segamine ei tohiks kesta 
üle 2 minuti. Valminud segu on töödeldav umbes 5-15 minutit, olenevalt 
välistemperatuurist. Mida soojem ilm, seda lühemaks muutub töötlemisaeg.  
Parandamist vajav koht täidetakse materjaliga ning silutakse kellu või roobiga 
kergelt peale surudes kuni pind on sile. Viimaks võib paranduskoha puistata üle 
graniitsõelmetega. 



 

 

 
 

 
 

Kulu 

 

 
Ca 20 kg/m² kihi paksuse korral 10 mm 

Ladustamine 

 

 
Ladustada kuivas ja jahedas kohas. Säilib suletud originaalnõus 3 kuud. 
Kaitsta külmumise, otsese päikesekiirguse ning temperatuuride üle 30ºC eest. 
 

Jäätmekäitlus 

 

 
Ümbertöötlusse suunata ainult täielikult tühjad nõud. Materjalijääke ümber 
töödelda vastavalt jäätmekoodile 170302 (muud bituumensegud, mis ei ole 
nimetatud 170301). 
 

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 

 

   
22 kg - anum ................................................ 18 anumat euroalusel 
 

 

 


