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Uue tooteotsijaga leiate õiged 
tooted – kindlalt eesmärgi  
heaks! 

BORNIT®-
Teede-ehitus-kompass

Töötlemissuunised:

 Masintöötlemine

 Käsitsi töötlemine

 Tuleb töödelda külmalt

 Tuleb töödelda kuumalt

 Toodet tuleb kaitsta külma eest!

Tooted / kasutuskohad:Terminite selgitused:
Pealispinna saneerimine: vananenud, ärahõõrdunud, karedate või poorsete pealispindade  
 ületöötlemine või värskendamine, enne kui külma ja –sula vaheldumise tõttu  
 saavad tekkida praod ja seejärel löökaugud.

Praod: kuni 5 mm laiad lõhed, mis tekivad betooni- või asfaldipindade termilise või  
 mehaanilise koormuse tõttu. Olemuselt eristatakse piki-, põiki- ja  
 võrkpragusid.

Löökaugud: külma ja –sula vaheldumise tõttu tekkinud mõranemised tänaval. 

Vuuk: ehitiseosade vahekoht, et ennetada valmistamisest või kasutamisest   
 tingitud pingepragude tekkimist. Need praod tekivad kasutatud materjalide  
 erinevate paisumis- ja kuivamisomaduste tõttu. Vuugitihend võtab sellised   
 tekkivad jõud ise vastu.  

Põkkekoht: kahe asfaltpinna vaheline kontaktkoht/külg teekujulise võrreldavate  
 omadustega („kuum külmale”) rullitud asfaldi töötlemisel. 

Ühenduskoht: kontaktkoht või -/- külg kahe erinevate omadustega asfaldipinna vahel  
 (nt valuasfalt ja asfaltbetoon) või asfaldi üleminekul betoonist, kivist,  
 metallist jt ehitusosadele. 

Pealispinna  
saneerimine

Pragude  
saneerimine

Vuukide /põkke-/
ühenduskohtade 

rajamine

Löökaukude  
saneerimine

BORNIT®-Bitumen-
emulsion C60B5-REP

BORNIT®-
Fertigschlämme

BORNIT®- 
Reaktiv-Asphalt 20

BORNIT®-Reparatur-
mörtel RE 30 / RE 50

BORNIT®- 
Rissflex®

BORNIT®- 
Rissmasse H

BORNIT®- 
Riss-Tape KSK

BORNIT®- 
Fugenband

BORNIT®- 
Heißverguss TL

BORNIT®-Kaltverguss 
/ -Fugenspachtel

BORNIT®- 
Nahtflex®

BORNIT®- 
Asphalt-Fix

BORNIT®- 
Guss-Asphalt

BORNIT®- 
Kaltmischgut

BORNIT®- 
Reaktiv-Asphalt 40/80
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Vuukide / põkke- / ühen-
duskohtade rajamine

pragude saneerimine

BORNIT®-Riss-Tape KSK - polümeerbituumenriba kiireks ja lihtsaks  
pragude saneerimiseks, sobib asfaldiseguga ülekatmiseks, pragusid  
kattev ja lihtne käsitseda. Kruntimine BORNIT®-Bitugrund Fixiga.

BORNIT®-Rissflex® - ülipaindlik plasti-bituumeni remondimass,  
lahustitevaba, ilmastiku- ja UV-kindel, pärast kuivamist elastne, pragusid 
kattev ja aluspinnale kleepuv. Vajalik on ülepuistamine 2/5 killustikuga.

BORNIT®-Rissmasse H - pragude remondimass polümeerbituumeni  
põhjal, väga hea püsikindlus kõrgel temperatuuril ja suurepärane  
külmaelastsus, saneeritud liikluspinnad on vahetult pärast segu jahtumist 
ülesõidetavad. 

BORNIT®-Nahtflex® - ülipaindlik, püsikindel, lahustitevaba  
bituumensegu, kasutatav kuni -5 °C puhul; kiire, masinaga paigaldamine 
BORNIT®-Flexomat 3.0.

BORNIT®-Fugenband - paindlik ja sulatatav polümeermodifitseeritud  
bituumeni vuugiriba, väga hea isekleepuvusega. Koos BORNIT®-Easy  
Primer FB-ga kleepub vuugiriba ka ilma põletamiseta väga hästi  
küljepindadele.

BORNIT®-Kaltverguss / BORNIT®-Fugenspachtel -  kahe-komponendilised  
polüsulfiidist vuugitihendamise ained, ilmastikule ja vananemisele  
vastupidav; BORNIT®-Kaltverguss (isenivelleeruv) horisontaalsetele  
vuukidele või BORNIT®-Fugenspachtel vertikaalsetele ja kallakvuukidele. 
Kruntimine BORNIT®-Betonprimeri või Asphaltprimeriga.

BORNIT®-Heißvergussmasse TL / BORNIT®-Pflastervergussmasse - 
kuumalt (maksimaalselt 180 °C) käsitsetav valamissegu polümeer- 
bituumeni põhjal. Kruntimine BORNIT®-Haftgrundiga.

pealispindade saneerimine

BORNIT®-Fertigschlämme - kasutusvalmis, lahustiteta bituumenlobri  
mineraalsete täiteainetega, lihtne käsitseda, kiiresti kuivav.

BORNIT®-Bitumenemulsion C60B5-REP - bituumenemulsioon, mis  
kontaktis killustikuga on kiire murdumis- ja lahtisidumislaadiga,  
lahustitevaba, pärast pealepritsimist tuleb vastavalt kasutusviisile  
viivitamata puistata sobivat killustikku.

asfaldi parandamiseks õhukese kihiga:

Üksikasjalikku informatsiooni saate uusimast tehnilisest teabelehest või meie kodulehelt www.bornitbaltic.ee või www.bornit.de!

(ilma kõrgusstruktuurita) avatud pooridega, vananenud asfaltkihtide pooride sulgemiseks: avatud põkkekohtade ja pragude saneerimiseks asfaltteede ehituses:

pragude saneerimiseks (ka overseal banding) asfalt- ja betoonkattes:

põkkekohtade loomiseks asfaltteede ehituses:

Uusim info võrgus – pildistage koodi nutitelefoniga ja vaadake uusimat infot internetist. Vajalik on nutitelefonile spetsiifiline tarkvara – lisanduvad vaid Teie internetipakkuja  
ühendustasud.

BORNIT®-Reparaturmörtel RE 30 / RE 50 - kiiresti kuivav,  
kolme-komponendiline remondimass, millel saab sõita juba 30 minuti järel. 

Kihipaksused kuni 30 mm

vuukide tihendamiseks betoon- ja asfaltpindadel:

ühendus- ja põkkekohtade rajamiseks asfaltteede ehituses:

BORNIT®-Reaktiv Asphalt 20 - vee abil reaktiivselt kõvastuv külmsegu,  
parandatud kohad on pärast käsitsemist ja tihendamist kohe  
ülesõidetavad; ei ole vaja järeltihendamist teerulliga – sobib väga hästi 
sissesõidukohtade, kõnniteede ja parkimisplatside parandamiseks.

Kihipaksused kuni 10 mm

BORNIT®-Reaktiv Asphalt 40 / 80 - vee abil reaktiivselt kõvastuv  
külmsegu, kihipaksused kuni 50 mm, parandatud kohad pärast käsitsemist 
ja tihendamist kohe ülesõidetavad; ei ole vaja teerulliga järeltihendamist –  
sobib äga hästi sissesõidukohtade, kõnniteede ja parkimisplatside  
parandamiseks.

BORNIT®-Guss-Asphalt - kuumtöödeldav remondimass; kasutamine  
kuni 30 mm kihipaksustes, pärast jahtumist kohe ülesõidetav, ei ole vaja 
teerulliga järeltihendamist.

BORNIT®-Asphalt-Fix - maksimaalselt kuni 50 mm kihipaksuse puhul  
kasutatav külmsegu, järeltihendamine teerulliga tungivalt vajalik,  
kõvastunud seisundis kasutusomadused nagu kuumsegu puhul.

BORNIT®-Schlagloch-Ex - külmalt käsitsemiseks sobiv remondimaterjal 
asfaltteedele; järeltihendamine teerulliga vajalik; ei sobi parklapindadele, 
sissesõidukohtadele ja kaldteedele ning kõnni- ja rattateedele..

löökaukude saneerimine

remonditöödeks asfalt- ja betoonpindadel:

kauakestvaks parandamiseks

ajutiseks, odavamaks remondiks

remonditöödeks asfaltpindadel:

uus vana

QR-BORNIT-Fertigschlämme

DE

QR-BORNIT-Bit.emulsion C60B5-REP

DE

QR-BORNIT-Reaktiv-Asphalt 20

DE

QR-BORNIT-Reparaturmörtel RE 50

DE
QR-BORNIT-Rissmasse H

DE

QR-BORNIT-Rissflex

DE

QR-BORNIT-Riss-Tape KSK

DE
QR-BORNIT-Reaktiv-Asphalt 40

DE

QR-BORNIT-Guss-Asphalt

DE

QR-BORNIT-Asphalt-Fix

DE

QR-BORNIT-Schlagloch-Ex

DE
QR-BORNIT-Kaltverguss

DE

QR-BORNIT-Heißvergussmasse TL

DE

QR-BORNIT-Fugenband

DE

QR-BORNIT-Nahtflex

DE


