
Pinnoitus

BORNIT®-valmismassa - käyttövalmiit, liuotteettomat bitumimassat mi-
neraalitäyteaineilla, helppo käsitellä, nopeasti kuivuva.

BORNIT®-Bitumiemulsio C60B5-REP - Hienoon soraan sekoitettuna no-
peasti murtuva ha hyvin tarttuva, liuotteeton, murske levitetään heti emul-
sion suihkuttamisen jälkeen.

Päältä avoimen, huokoisen, vanhan asfalttipäällysteen (ilman kerrosten levittämistä)  
huokosten sulkemiseen:

Tuoreet tiedot verkossa – koodi kuvataan älypuhelimella ja näin päästään käsiksi tuoreisiin tietoihin. Vaatii puhelimeen sopivan ohjelmiston lataamiseen – aiheuttaa vain palveluntarjoajan hinnaston mukaiset kulut.

BORNIT®-Korjausmassa RE 30 / RE 50 – nopeasti kuivuva, 3-komponen-
ttinen korjausmassa, korjattu alue voidaan avata liikenteelle jo 30 minuutin 
kuluttua. 

BORNIT®-Reaktiivinen asfaltti 20 - veden vaikutuksesta reaktiivisesti ko-
vettuva kylmämassa, korjatut alueet ovat heti massan levityksen ja tiivistä-
misen jälkeen liikennöitäviä; liikenteen vaikutuksesta jälkitiivistäminen ei 
ole tarpeen – soveltuu erittäin hyvin yhdysteiden, kävelykatujen ja pysäkö-
intialueiden korjaamiseen.

Kerroksen paksuus max. 30 mm

Ohuiden asfalttikerrosten korjausurakat:

Kerroksen paksuus max. 10 mm

Halkeamien korjaus

BORNIT®-Halkeamanauha KSK - polymeeribituminauha halkeamien 
nopeaan ja helppoon korjaamisen, voidaan päällystää asfalttimassal-
la, halkeamia silloittava ja helposti työstettävä. Pohjustaminen tuotteella 
BORNIT®-Bitugrund Fix.

BORNIT®-Joustava halkeamamassa ® - erittäin joustava muovi-bitumi-
korjausmassa, liuotteeton, sään- ja uv-säteilyn kestävä, kuivumisen jäl-
keen joustava, halkeamia silloittava ja lujasti alustaan tarttuva. Pinnalle 
levitetään hienoa soraa, raekoko 2/5.

Asfalttipäällysteisten teiden avoimien liitoskohtien ja halkeamien korjaamiseen:

BORNIT®-Halkeamamassa H - Polymeeribitumipohjainen halkeamien 
korjausmassa, erinomainen kestävyys myös korkeissa lämpötiloissa ja 
erittäin hyvä joustavuus myös pakkasella, korjatut alueet ovat liikennöitä-
vissä heti massa jäähtymisen jälkeen.

Perusteellisia tietoja saa voimassa olevasta teknisten tietojen osiosta tai meidän sivustolta www.bornit.de!

Asfaltti- ja betonipäällysteiden halkeamien korjaamiseen (myös pinnoittamiseen):

BORNIT®-Asphalt-Fix - max. 50 mm paksuisena kerroksena levitettävä 
kylmämassa, vaatii jälkitiivistämisen alueella liikennöivillä ajoneuvoilla, ko-
vettuneen massan ominaisuudet ovat verrattavissa kuumamassan ominai-
suuksiin.

BORNIT®-Kylmämassa - kylmänä levitettävä korjausmassa asfalttipäälly-
steiden teiden korjaamiseen, vaatii jälkitiivistämisen alueella liikennöivillä 
ajoneuvoilla, ei sovellu käytettäväksi pysäköintialueilla, yhdysteillä sekä 
kävelykaduilla ja kevyen liikenteen väylillä.

Kestävät korjaustulokset

Väliaikaisiin, edullisiin korjaustöihin 

Asfalttialueiden korjaustöitä varten:

BORNIT®-Valuasfaltti - kuumennettuna käsiteltävä korjausmassa, levitys-
kerroksen paksuus max. 30 mm, liikennöitävissä heti jäähtymisen jälkeen, 
liikenteen vaikutuksesta jälkitiivistäminen ei ole tarpeen.

BORNIT®-Reaktiivinen asfaltti 40 / 80 - veden vaikutuksesta reaktiivisesti 
kovettuva kylmämassa. Kerroksen paksuus max. 50 mm. Korjatut alueet 
ovat heti massan levityksen ja tiivistämisen jälkeen liikennöitäviä; liiken-
teen vaikutuksesta jälkitiivistäminen ei ole tarpeen – soveltuu erittäin hyvin 
yhdysteiden, kävelykatujen ja pysäköintialueiden korjaamiseen. 

Asfaltti- ja betonipintojen korjaustöihin:

reikien korjaaminen sauma- / liitoskoHta- /
siirtymäkoHdan rakentaminen

BORNIT®-Nahtflex® - erittäin joustava, kestävä, liuotteeton bitumimassa, 
voidaan levittää -5 °C olosuhteissa; nopea, koneellinen levitys BORNIT®-
Flexomat AIR avulla.

BORNIT®-Saumanauha - joustava ja sulava polymeerimodifioitu bitumi-
saumanauha, erinomainen tarttuvuus pohjusteen BORNIT®-Easy-Primer 
käytössä. Saumanauha tarttuu asfalttireunoihin myös ilman kuumennusta.

Asfalttipäällysteisten teiden liitoskohtien toteuttamiseen:

BORNIT®-Kylmämassa / BORNIT®-Saumausmassa - 2-komponentti-
nen polysulfidipitoinen sauman tiivistemassa, sään- ja kuormituksen ke-
stävä; BORNIT®-Kaltverguss (itsetasoittuva) vaakasaumoihin, vastaava-
sti BORNIT®-Saumalaasti (kestävä) pysty- ja luiskasaumoihin. Pohjustus 
BORNIT®-Betoni- tai asfalttipohjusteella.

BORNIT®-Kuuma valumassa TL / BORNIT®-laatoituksen valumassa, 
kuumana (max. 180 °C) käsiteltävä polymeeribitumipohjainen valumassa. 
Pohjusteena BORNIT®-Haftgrund.

Betoni- ja asfalttipintojen saumojen tiivistämiseen:

Asfalttipäällysteiden teiden liitos- ja siirtymäkohtien toteuttamiseen:
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Käsitteet:
Pinnoitus: Päällysten vanhentuneen, rikkoontuneen, karhean tai huokoisen pinnan käsittely
 ennen, kuin pakkasen ja sulan vaihtelu aiheuttaa päällysteeseen halkeamia ja 
 reikiä.

Halkeamat:  Betoni- tai asfalttipintaan lämpötilavaihteluiden tai mekaanisen kuormituksen joh
 dosta syntyneet korkeintaan 5 mm leveät vauriot. Halkeamat jaetaan pitkittäis-, 
 poikki- ja verkkohalkeamiin. 

Reiät:  Tien päällysteeseen jäätymisen ja sulamisen vaihtelusta syntyneet vauriot.

Saumat: Rakennusosien väliset katkokset, joiden tarkoitus on ehkäistä valmistuksen tai 
 käytön aiheuttamien jännitehalkeamien syntyä. Nämä halkeamat syntyvät 
 käytettyjen rakennusmateriaalien erilaisten turpoamis- ja kuivausominaisuuksien 
 johdosta. Saumamassa vähentää siitä syntyviä voimia.

Liitoskohta: Kahden asfalttipinnan liitoskohta kahden ja samanlaisen (kuuma ja kylmä) tiivi
 stettävän ja jyrättävän asfalttipinnan levityksessä.

Siirtymäkohta:  Kahden ominaisuuksiltaan erilaisen asfalttipäällysteen (esim. valuasfaltti ja asfalt
 tibetoni) liitoskohta tai siirtymä asfalttipinnalta betoni-, luonnonkivi-, metalli- tms. 
 rakenneosiin.

Pinnoitus Halkeamien 
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/ Siirtymäkohdan  

rakentaminen

Reikien 
korjaaminen

BORNIT®-Bitumie-
mulsio C60B5-REP

BORNIT®-
Valmismassa

BORNIT®-Reaktiivinen 
asfaltti 20

BORNIT®-Korjaus-
massa 30 / RE 50

BORNIT®-Joustava 
halkeamamassa ®

BORNIT®- 
Halkeamamassa H

BORNIT®- 
Halkeamanauha KSK

BORNIT®- 
Saumanauha 

BORNIT®- 
Kuuma valumassa TL

BORNIT®-Kylmä-
massa / Saumalaasti

BORNIT®- 
Nahtflex®

BORNIT®- 
Asphalt-Fix

BORNIT®- 
Valuasfaltti 

BORNIT®- 
Kylmämassa

BORNIT®-Reaktiivinen 
asfaltti 40/80

Tuotekatsaus / Käyttökohteet:

Uudesta tuotehausta on apua  
työssä tarvittavien tuotteiden  
valinnassa – ja lopputulos on 
paras mahdollinen!

BORNIT®-
tienrakennuskompassi

Käsittelyohjeet:
 Koneellinen käsittely

 Käsittely käsityönä

 Voidaan työstää kylmänä 

 Voidaan työstää kuumana 

 Tuote on suojattava pakkaselta!


